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2019-02-19 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Veddestammmet, Posthuset, Riddarplatsen 5 kl. 18.00-19.55 

Ordförande Lars Bergstig (L), Tony Haddad (C), Andreas Fogeby (S), 
Stig Drevemo (M), Andreas Lindenhierta (KD), Veronica Sällemark 
(S), Peter Ulander (S), Christoffer Hörnhagen (V), Anders Lindström 
(SD). 

Ersättare: Sabina Gudmundsson (M), Timo Wiksten (M), Mikael 
Kraus (M), John Öster (L), LeifNilsson (S). 

Tjänstepersoner: Bygg- och miljödirektör Johan Bergman, miljöchef 
Jenny Färm, bygglovchef Amanda Tournarr Redstorm, avdelningschef 
kvalitet och verksamhetsstöd Robert Jägare, tf. avdelningschef Jan 
Hellström, avdelningschef ekonomi Maria Lundholm och 
nämndsekreterare Tove Nilsson. 

Andreas Fogeby (S) 

sekreterarens tjänstemm, torsdagen 21 febmari 2019 kl. 09.00 

sekreterare  Paragrafer 18 - 30 

Ordförand

Tove Nilksön 

 
·· ·  . ········- ··················---·········-······· 

/ Andreas Fogeby (S) 
/ 

Justerand

ANSLAG 
Miljö- och bygglovsnämndens protokoll från sammanträdet 2019-02-19 är justerat 2019-02-21 
och finns på bygg- och miljöförvaltningen. 

· . . . . .

Tove Nilsson 

Detta anslag sätts upp Anslaget tas ned 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2019-02-19 

Justerares sign 

§ 18 
Justering 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Andreas Fogeby (S) utses att tillsammans med ordförande justera protokollet 
torsdag den 21 febmari 2019 kl. 09.00. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 
-

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden utser Andreas Fogeby (S) 
att tillsammans med ordförande justera protokollet torsdag den 21 febmari 2019 
kl. 09.00. 

§ 19 
Fastställande av föredragningslista 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
'i 

l. F öredragningslistan fastställs utan ändringar. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden fastställer 
föredragningslistan utan ändringar. 

§ 20 Dnr Mbn 2019-3 KON 
Rapporter och information från bygg- och miljöförvaltningen 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

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

Ärendet i korthet 
l. Tove Nilsson informerade om dataskyddsarbetet på bygg- och miljöförvaltningen. 

Handlingar 
l. Fätteckning över rapporter och infotmation från bygg- och miljöförvaltningen 

2019-02-05 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över 
rappotter och infotmation till handlingarna. 

Sida 

2 (9) 



~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2019-02-19 

Justerares sign 

~ 6 

§ 21 Dnr Mbn 2017-447 KON 
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018 för miljö- och 
bygglovsnämnden 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Miljö- och bygglovsnämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018 inklusive tre 
bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendet i korthet 
Ansvarig nämnd/styrelse ska till kommunstyrelsen lämna en verksamhetsberättelse över 
-det gångna räkenskapsåret. Förvaltningen har därfor upprättat ett forslag till verksamhets
berättelse och årsbokslut for 2018 inklusive bilagor. 

Handlingar 
l. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-07 
2. Miljö- och bygglovsnämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018 
3. Bilaga l Mbn Årsbokslut 2018 
4. Bilaga 2 Mbn Investeringar 2018 
5. Bilaga 3 Uppföljning av miljö- och bygglovsnämndens internkontrollplan 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

§ 22 Dnr Mbn 2017-447 KON 
Hantering av 2018 års ekonomiska resultat 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Miljö- och bygglovsnämnden begär hos kommunstyrelsen att nämndens överskott 
på 97 tkr i 2018 års driftbudget förs över till år 2019 genom att det egna kapitalet 
utökas med samma belopp. 

2. Miljö- och bygglovsnämnden begär hos kommunstyrelsen att l 409 tkr av 
investeringsmedlen ombudgeteras till år 2019 enligt förvaltningens förslag. 

Ärendet i korthet 
Enligt kommunens ekonomistynegler gäller som huvudprincip att alla över- och 
underskott tas med till kommande år. Förvaltningen har upprättat förslag till över
föring av driftbudgetens överskott. 

Handlingar 
l. Bygg- och miljöförvaltningens skrivelse tjänsteskrivelse 2018-02-15 
2. Bilaga l Begäran omdisponering av 2018 års resultat 
3. Bilaga 2 Investeringsbudget 2018 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2019-02-19 

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 
underlaget som redovisats för nämnden vid sammanträdet. 

§ 23 Dm Mbn 2018-641 KON 
Mål och budget 2019 för miljö- och bygglovsnämnden 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Mål och budget 2019 får miljö- och bygglovsnämnden godkänns. 
2. Förslag till Kvalitetsnyckeltal och planerad produktion godkänns. 
3. Internkontrollplan 2019 får miljö- och bygglovsnämnden godkänns. 

Därutöver beslutar nämnden att uttala följande: 

I dokumentet budgetfårutsättningar får 2020-2022 uttalar kommunstyrelsen att 
"Risker finns får förseningar i exploateringen och försäljningen av mark samt i 
nuläget en dämpad efterfrågan av nyproducerade bostäder i regionen". Denna risk 
påverkar i mycket hög grad miljö- och bygglovnämndens utfall av intäkter från 
bygglovverksamheten och hur dessa kan komma att utvecklas. I nämndens budget får 
2019 fårutsätts nu att bygglovavdelningen uppnår ett nollresultat Detta trots att 
motsvarande utfall får 2017 och 2018 uppgick till -l ,2 resp. -0,9 mnkr. Av samma skäl 
som kommunstyrelsen anfå1i bedömer nämnden att risken är stor att även 2019 kommer 
att redovisa ett stort underskott får bygglov. I avvaktan på tydligare besked från 
kommunledningen i fråga om exploateringstakten framöver är det dock nödvändigt att 
upprätthålla nuvarande kapacitet och servicenivå trots den betydande risken får fortsatta 
underskott. 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna och vänsterpartiet deltar inte i beslutet. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige antog den 17 december 20 18 en budget som anger uppdrag och 
fårutsättningar får 2019 års verksamhet. Bygg- och miljöförvaltningen har med utgångs
punkt i den beslutade budgeten tagit fram ett fårslag till budgetdokument får 2019 får 
nämnden. 

Handlingar 
l. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-15 
2. Mål och budget 2019 får miljö- och bygglovsnämnden 
3. Bilaga l. Kvalitetsnyckeltal och planerad produktion 
4. Bilaga 2. Internkontrollplan 2019 får miljö- och bygglovsnämnden 
5. Bilaga 3. Miljöplan får bygg- och miljöförvaltningen 2017-2019 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2019-02-19 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Lämnade förslag 

Ordföranden yrkade bifall till bygg- och miljöförvaltningens fårslag till beslut med 
följande tillägg: 

I dokumentet budgetfårutsättningar får 2020-2022 uttalar kommunstyrelsen att 
"Risker finns får förseningar i exploateringen och försäljningen av mark samt i 
nuläget en dämpad efterfrågan av nyproducerade bostäder i regionen". Denna risk 
påverkar i mycket hög grad Miljö- och bygglovnämndens utfall av intäkter från 
bygglovverksamheten och hur dessa kan komma att utvecklas. I nämndens budget får 
2019 fårutsätts nu att bygglovavdelningen uppnår ett nollresultat Detta trots att 
motsvarande utfall får 2017 och 2018 uppgick till -l ,2 resp. -0,9 mnkr. Av samma skäl 
som kommunstyrelsen anfårt bedömer nämnden att risken är stor att även 2019 kommer 
att redovisa ett stmt underskott får bygglov. I avvaktan på tydligare besked från 
kommunledningen i fråga om exploateringstakten framöver är det dock nödvändigt att 
upprätthålla nuvarande kapacitet och servicenivå trots den betydande risken får fortsatta 
underskott. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens fårslag till beslut, med tillägg enligt ordförandens 
fårslag samt med redaktionella ändringar i underlaget som redovisats får nämnden vid 
sammanträdet. 

§ 24 Dm Mbn BYGG 2018-648 
Anmälan angående fasadändring, balkonger inglasade, utan bygglov, 

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Med stöd av 11 kap. 51 §plan-och bygglagen (PBL) påfårs sökanden  
 en byggsanktionsavgift om 16 362 kronor. 

A v giften ska betalas till Järfålla kommun inom två månader efter det att beslutet har 
delgetts den avgiftsskyldige. Faktura får avgiften skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser beslut om byggsanktionsavgift då fasadändring har skett på ett 
flerbostadshus genom att tre stycken balkonger har glasats in. Den aktuella fasaden vetter 
mot Barkarbyvägen. Inglasningen är avsedd som ett skydd mot buller inom området. 
Eftersom åtgärden har påbötjats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett 
startbesked ska en byggsanktionsavgift ska tas ut. 

Handlingar 
l. Bygglovenbetens tjänsteskrivelse 2019-01-25 
2. Foto 2018-09-28 
3. Ritning, areaunderlag 2018-12-19 
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C JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2019-02-19 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

§ 25 DmMbnBYGG2018-700 
Byggsanktionsavgifter för fasadändring och inredande av ytterligare 
bostad i enbostadshus utan startbesked,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL påförs fastighetsägaren  
 en byggsanktionsavgift om 6 092laonor får fasadändring utan 

startbesked. A v giften ska betalas till lärfålla kommun inom två månader efter det att 
beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura får avgiften skickas separat. 

2. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL påförs fastighetsägaren  
 en byggsanktionsavgift om 12 555 kronor får att ha inrett 

ytterligare bostad utan stmtbesked. A v giften ska betalas till Järfälla kommun inom två 
månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura får avgiften 
skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser påförande av byggsanktionsavgifter för fasadändring och inredande av 
ytterligare bostad i enbostadshus utan startbesked. Eftersom åtgärderna har påbörjats 
innan miljö- och bygglovsnämnden har gett stattbesked ska byggsanktionsavgifter tas ut. 

Handlingar 
l. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
2. Fasadritning 
3. Planritning 
4. Foto från platsbesök 
5. Foto gatuvy 
6. Yttrande över tjänsteskrivelse 

2019-02-01 
2018-09-12 
2018-07-16 
2018-10-08 
2018-05-14 
2019-01-22 

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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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2019-02-19 

§ 26 Dm Mbn BYGG 2016-294 
Ovårdad tomt, JAKOBSBERG  

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Med stöd av 11 kap. 51 §plan- och bygglagen (PBL) påfårs ägaren till  
 en byggsanktionsavgift om 14 531 

kronor. Avgiften ska betalas till Järfälla kommun inom två månader efter det att 
beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura får avgiften skickas separat. 

2. Med stöd av 11 kap. 19 och 37 §§ PBL fåreläggs ägaren till  
 att vid vite om 50 000 kronor, senast inom tre 

månader från det att beslutet eller domen har vunnit laga kraft avstäda tomten genom 
att avlägsna material och fåremål enligt bifogad situationsplan, fåtteckning och 
numrerade foton. 

3. Med stöd av 11 kap. 20 § PBL fåreläggs ägaren till  
 att ta bort fåljande avställda personbilar  

, senast inom tre månader från det att beslutet 
eller domen har vunnit laga kraft. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser tomt som inte hålls i vårdat skick samt långvarig uppställning av avställda 
personbilar. Grannar har vid ett flettal tillfållen påtalat att det är stökigt på fastigheten 
som är orsak till en betydande olägenhet får omgivningen. Bilarna utgör ett 
bygglovpliktigt upplag. Byggsanktionsavgift tas ut eftersom åtgärden har utfårts innan 
stattbesked har getts. Sopor som ligger på tomten ger upphov till fårekorosten av råttor. 
Brädor, plastslangar, trädgårdsredskap, trasiga lekredskap, burar, cyklar och bilar m.m. är 
uppställda på tomten. 

Handlingar 
l. Bygglovenbetens tjänsteskrivelse 
2. Klagomål 
3. Klagomål 
4. Klagomål 
5. Tillsynsprotokoll 
6. Foton från platsbesök 
7. Numrerad situationsplan 
8. Numrerade foton 
9. F ö1teckning 
l O. Flygfoto 

2019-02-01 
2016-05-09 
2016-05-09 
2018-09-20 
2018-11-08 
2018-07-03 

2018 

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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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2019-02-19 

§ 27 DnrMbnBYGG2018-794 
Nybyggnad av industribyggnad, KALLHÄLL 9:11 (Skarprättarvägen 1) 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 §plan- och bygglagen, PBL. 

2. A v gift fastställs till 176 484 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-
fullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Förslaget avser nybyggnad av industribyggnad utförd som en bruten-volym om totalt 
3 882 m2 bruttoarea, rymmande industrihallar, arbetslokaler och lager för uthyrning. Den 
föreslagna industribyggnaden är placerad längst skarprättarvägen i ett befintligt 
industriområde i nära anslutning till Enköpingsvägen. 

Handlingar 
Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
Ansökan bygglov inklusive bilagor 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2019-02-04 
2018-12-18 

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

§ 28 Dnr Mbn 2019-157 
Ändring i miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Det reviderade förslaget till delegeringsordning för miljö- och bygglovsnämnden 
fastställs att gälla från och med 2019-02-19 och tills vidare. 

Ärendet i korthet 
En delegeringsordning behöver uppdateras löpande för att vara aktuell. Med anledning av 
lagändringar som trätt i kraft l januari 2019 föreslår bygg- och miljöförvaltningen att 
tillägg görs i en punkt. Förändringarna beror på ändringar i livsmedelslagstiftningen. 

Handlingar 
l. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-07 
2. Förslag till ändrad delegeringsordning 

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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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2019-02-19 

§ 29 Dnr Mbn 2019-2 KON 
skrivelser för kännedom 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över skrivelser för kännedom 
till handlingarna. 

Handlingar 
l . Förteckning över skrivelser för kännedom 2019-02-05 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över 
skrivelser för kännedom till handlingarna. 

§ 30 
Delegeringsbeslut 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

Dnr Mbn 2019-1 KON 

l. Miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1ieckningarna över delegeringsbeslut till 
handlingarna. 

Handlingar 
l. Fö1ieckning bygglov 2019-02-07 
2. Förteckning miljö- och hälsoskydd 2019-02-04 
3. Delegeringsbeslut dm Mbn 2019-155 KON 2019-01-31 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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