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Nämnde. dyl. 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga n_ärvarande 

Juste rare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sammanträdesdag 

2019-06-25 

Miljö- och bygglovsnärnnden 

Veddestarummet, Posthuset, Riddarplatsen 5, kl. 18.00-19.50 

1 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) och Anders 
Lindström (SD). 

Ersättare: Tima Wiksten (M), Mikael Kraus (M), John Öster (L), 
Samsam Abdiaziz Ahmed (S), Leif Nilsson (S), Åsa Palmgren (S), 
Evy Kornberg (MP) 

Tjänstepersoner: Bygg- och miljödirektör Johan Bergman, miljöchef 
Jenny Pärm, bygglovshandläggare Helena Fermsjö, bygglovs
handläggare Anna Krohn, utredare Oskar Lindberg och 
närnndsekreterare Tove Nilsson. · 

Andreas Fogeby 

Sekreterare 

Ordförande 

 

Lars Bergstig (L) 

Paragrafer 74 - 90 

Justerande 

ANSLAG 
Miljö- öch bygglovsnärnndens protokoll från sammanträdet 2019-06-25 är justerat 2019-06-27 
och finns på bygg- och miljöförvaltningen. 

Tove Nilsson 

Detta anslag sätts upp Anslaget tas ned 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2019-06-25 

§ 74 
Beslut om närvaro 
1. Miljö- och bygglovsnämnden beslutar att Oskar Lindberg, utredary/förbättrings

ledare på bygg- och miljöförvaltningen, avdelningen kvalitet och verksamhetsstöd; 
får delta under nämndens sammanträde i utbildningssyfte. I ' 

§ 75 
Justering 

Miljö- och byggle>vsnämndens l:>eslut 
· 1. Andreas Fogeby (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 

torsdag den 27 juni 2019 kl. 09.00. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden utser Andreas Fogeby (S) 
att tillsammans med ordförandenjustera protokollet torsdag den 27 juni 2019 
kl. 09.00. 

§ 76 
Fastställande av föredragningslista 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. F öredragningslistan fastställs med följ ande ändringar: 

• Ett extra ärende 14, Tidsbegränsad delegering till miljö- och 
bygglovsnämndens andre vice ordförande att besluta på nämndens vägnar i 
brådskande ärenden, har tillkommit. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden fastställer föredragnings
listan med angivna ändringar. 

§ 77 
Rapporter o-ch information från bygg- och miljöförvaltningen 

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

till handlingarna. 

Handlingar 
1. Förteckning över rapporter och information från bygg- och miljöförvaltningen 

2019-06-12 
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Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över 
rapporter och information till handlingarna. 

§:78 Dm Mbn BYGG 2019-232 
Nybyggnad av flerbostadshus del av JAKOBSBERG 2:2283 

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

2. Avgift fastställs till 231 162 kronor Gi enlighet med faxa• fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet i korthet i 
Förslaget BRF Parklinden kvarter 7 i Söderdalen avser nybyggnad av flerbostadshus i 
upp till 5 våningar om 5627 kvm bruttoarea. Placeringen är i nära anslutning till 
Jakobsbergs station mot den västra sidan. Huskroppen föreslås huvudsakligen i tegel 
och omfattar 77 lägenheter avseende 1-4 rum och kök. BRF Parklinden sammanbyggs 
med BRF Rapsblomman som hanteras i ett separat ärende (BYGG 2019-234). Totalt 
antal lägenheter för de två bostadsrättsföreningarna i kvarter 7 är 129 lägenheter. 

Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
2. Bygglovsansökan inklusive bilagor 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2019-06-10 
2019-04-17 

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

§ 79 Dnr Mbn BYGG 2019-234 
Nybyggnad av flerbostadshus del av JAKOBSBERG 2:2283 

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

2. Avgift fastställs till 201 631 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura för avgi.ften skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Förslaget BRF Rapsblomman kvarter 7 i Söderdalen avser nybyggnad av 
flerbostadshus i upp till 6 våningar om 4 77 6 kvm bruttoarea. Placeringen är i nära 
anslutning till Jakobsbergs station mot den västra sidan. Huslaoppen föreslås 
huvudsakligen i tegel och omfattar 52 lägenheter avseende 1-4 rum och kök. BRF 
Rapsblomman sammanbyggs med BRF Parklinden som hanteras i ett separat ärende 
(BYGG 2019-232). Totalt antal lägenheter för de två bostadsrättsföreningarna i 
kvaiter 7 är 129 lägenheter. 
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Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
2. Bygglovsansökan inklusive bilagor 

I 
Miljö- och bygglovsnämndens be~andling 

2019-06-10 
2019-04-17 

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

· .. § 80 Dnr Mbn BYGG.2019-156 
Permanent byg·glov för ändrad användning av byggnad från industri- till 

1 ·handelsån.damål (Swedol och NetOnNet), VE:DOES'i'A 2:20 
(KONTOVÄGEN 1) 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
0 

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

· 2. Avgift fastställs till 6 000 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
. kommunfullmäktige). Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften 
har därmed inte reducerats. Faktura skickas separat. 

Reservationer 
Lars Bergstig (L) och Stig Drevemo (M) anmäler en gemensam skriftlig reservation 
mot beslutet till förmån för eget yrkande. Bilaga 1. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser ansökan för permanent lov för ändrad användning av del av byggnad 
från industri- till handelsändamål (Swedol och NetOnNet). Ändamålet handel strider 
mot detaljplanens bestämmelse om industriändamål. 

Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
2. Skrivelse avsiktsförklaring 
3. Skrivelse sökandens svar på föreläggande 
4. Ansökan 
5. Skrivelse bilaga, reservation (fr. Dnr:2016-185) 
6. Ansökan bygglov 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Lämnade förslag 

2019-05-27 
2019-05-09 
2019-05-09 
2019-05-09 
2019-03-22 

. 2019-03-22 

Andreas Fogeby (S) yrkar, med in~tämmande av Tony Haddad (C), bifall till bygg
och miljöförvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden Lars Bergstig (L) yrkar bifall till eget förslag till beslut enligt följande: 

1. Med hänvisning till vad sökanden anfö1i om att den i fastigheten bedrivna 
verksamheten i högre grad har karaktär av lagerhållning för bland annat försäljning 
via nätet eller direkt till företagskunder beslutar MBN att bevilja bygglov med stöd 
av 9 kap 30 § plan och bygglagen. 

.k ~ 

,·. 
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2. Det permanenta bygglovet omfattar samma lokalytor_som omfattas av miljö- och 
bygglovsnämndens beslut om tisbegränsat lov, dnr Mbn 2015-125 och Mbn 2015-
126. 

i3. Avgift fastställs i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har därmed inte reducerats. 
Faktura skickas separat. ' 

Stig Drevemo (M) och Christoffer Hömhagen (V) yrkar bifall till ordförandens förslag 
till beslut. 

Besluts gång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att miljö- och bygglovs
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag till beslut. 

· Omröstning begärs 
Miljö- och bygglovsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för ordförandens förslag, att bevilja ansökan om pe1manent bygglov. 
Nej-röst för förvaltningens förslag, att avslå ansökan om permanent bygglov. 

Omröstningsresultat 
· Med.5 nej-röster för förvaltningens förslag och 4 ja-röster för ordförandens förslag 
beslutar nämnden att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Ne.i-röst Avstår 
Lars Bergstig (L) X 
Tony Haddad (C) X 
Andreas Fogeby (S) X 
Stig Drevemo (M) X 
Andreas Lindenhierta (KD) X 
Veronica Sällemark (S) X 
Peter Ulander (S) X 
Christoffer Hömhagen (V) X 
Anders Lindström (SD) X 
Summa 4 5 

§ 81 Dm Mbn BYGG 2019-198 
Väsentlig ändring av eldstad utan startbesked,  

 

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

 en byggsanlctionsavgift om 4 650 kronor. 
Avgiften ska betalas till Järfälla kommun inom två månader efter det att beslutet 
har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura för avgiften skickas separat. 
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Ärendet i korthet 
Ärendet avser byggsanktionsavgift för väsentlig ändring av eldstad utan startbesked. 
En ny kassett har 2017 satts in i en befintlig öppen spis. Då åtgärden har påböijats 
innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett startbe,sked ska en byggsanktionsavgift 

· tas ut. 

Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
2. Ansökan anmälan 
3. Sotarintyg 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2019-06-10 
2019-03-29 
2019-03-29 

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

§ 82 Dm Mbn BYGG 2018-483 
Murar uppförda utan startbesked,  

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

 en byggsanktionsavgift om 29 760 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 för olovligt anlagda murar med en total 
sträcka om 61,5 meter. Murarna varierar i höjd och är uppförda i tenassering på 
tomtens västra hörn. De anlades under sommaren 2018. Eftersom åtgärden har 
påbörjats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett startbesked ska en 
byggsanktionsavgift tas ut. 

Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
2. Situationsplan 
3. Fasadritning nordost och sydost 
4. Foto från platsbesök 
5. Yttrande över tjänsteskrivelse 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2019-06-05 
2018-10-18 
2018-10-18 
2018-07-04 
2019-05-22 

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

§ 83 Dm Mbn BYGG 2019-150 
Olovliga murar och markuppfyllnad,  

 

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

 ~n byggsanktionsavgift om 18 786 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 körttiet 
Ärendet avser beslut om byggsanktionsavgifter för olovligt anlagda murar samt väsentlig 
ändring av marknivån. Murarna har en total sträcka om 31,9 meter där övervägande 
delen av muren är 1;47 meter hög. I samband med anläggandet av muren har 
marknivån ändrats med minst en meter inom tomtens sydöstra del. Överträdelserna är 
utförda under 2017. Eftersom åtgärderna har påbörjats innan miljö- och bygglovs
nämnden har gett startbesked ska byggsanktionsavgifter tas ut. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Protokoll från plats besök 
3. Mötesprotokoll 
4. Flygfoton 

( . 
. I 

5. Flygfoton med markerad markändring 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2019-06-11 
20(9'."05-02 
2019,i.05-10 
2015 och2017 

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

§ 84 Dm Mbn BYGG 2019-106 
Uppförd byggnad avsedd för pannrum utan bygglov och startbesked, 

 

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

 en byggsanktionsavgift om 14 
182 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 en byggnad om 26 kvm 
byggnadsarea innehållande en pelletspanna hm uppförts utan bygglov och startbesked. 
Byggnaden är placerad invid befintlig handelsträdgård. Eftersom åtgärden har 
påböijats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett startbesked ska en 
byggsanktionsavgift tas ut. 

Justerares sign~ 

k 
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Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Plan- och fasadritning 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång . 

2019-06-10 
2019-04-02 

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

§-85 Dq.r Mbn BYGG 2019-115 
Olovlig rivning och nybyggnad av komplementbyggnad,  

   --

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1; Med stöd av 11 kap. 51 § plan-och bygglagen, PBL på;fcirs den tidigare . 

fastighetsägaren tillika sökanden  e.µ 
byggsanktionsavgift om totalt 29 621 kronor. Avgiften ska betalas till Järfälla 
kommun inom två månader efter det att beslutet hai- delgetts den avgiftsskyldige. 
Faktura för avgiften sldckas separat. 

Ärendet i korthet 
Ål;endet avser beslut om byggsanlctionsavgifter för rivning av befintlig 
komplementbyggnad (garage/förråd) samt'nybyggnad av koinplementbyggnad 
(garage/förråd) med samma placering. Den nya byggnaden är 6,5 kvm stöne än den 
ursprungliga. Eftersom åtgärderna har påböijats innan miljö- och bygglovsnämnden 
har gett startbesked ska byggsanlctionsavgifter tas ut. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Foton från platsbesök 
3. Gatuvy 
4. Utdrag baskarta 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2019-06-11 
2019-04-03 
2013 och 2018 
2019-05-15 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämndenbeslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförv_altningens förslag till beslut. 

§ 86 Dnr Mbn BYGG 2019-172 
Ändrad användning av lokal till tre stycken lägenheter, JAKOBSBERG 
2:1911 

Miljö- och bygg lovsnämndens beslut 
1. Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 §plan-och bygglagen, PBL. 

2. Avgift fastställs till 6 000 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. 
Avgiften har däimed inte reducerats. Falctura för avgiften sldckas separat. 



Sida 

g:J1ÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (11) 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2019-06-25 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser ändrad användning av en lokal i bottenvåningen av ett flerbostadshus 
till tre stycken nya bostadslägenheter. Byggnaden som ändras är uppförd år 1963 och 
det sökta ändringsförslaget innebär att kraven i PBL, plan- och byggförordningen, 
PBF, qch Boverkets byggregler, BBR, avseende lämplighet, tnlgänglighet och 
användbarhet inte kan uppfyllas i alla delar och _funktioner för .de nytillkomna 
lägenheterna. Bygglovsavdelningen föreslår därför att ansökan i sin nuvarande 
utformning avslås. 

Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjä.n,steslaivelse 
2. Bygglovsansökan inklusive bilagor 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Lämnade förslag 

2019-05-27 
2019-03-29 

Andreas Fogeby (S) yrkar, med instämmande av samtliga ledamöter från S, 
Christoffer Hömhagen (V) och Tony Haddad (C), bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 

Stig Drevemo (M) yrkar bifall till M:s förslag att bevilja ansökan om bygglov för 
ändrad användning av lokal till tre stycken lägenheter. 

! : 
' 

Beslutsgång · · i . ,: 

Ordf6tanden ställer förslagen mot varandra odh konstaterar attimiljö- och 
bygglovsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

§ 87 DmMbnBYGG2019-58 
Bygglov i efterhand för fasadändring av enbostadshus (solceller på tak), 

 

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

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

Reservationer 
Lars Bergstig (L) anmäler att han reserverar sLg mot nämndens beslut. 

Christoffer Hömhagen (V) anmäler en skriftlig reservation. Bilaga 2. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser avslag för bygglov i efterhand för fasadändring av enbostadshus inom 
kulturmiljö. Den sökta åtgärden avser solceller som monterats på både huvu~~ 
byggnadens och garagets tak. 

Handlingar 
1 Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
2 Remissvar 

Yttrande från sökande 

2019-05-14 
2019-03-11 
2019-06-03 



, . _ 

Sida g:jJÄRFÄLLA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 10 (11) 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Plan- och fasad.ritning 
Fasadritning 
Förslag till kontrollplan 
Situationsplan 
Ansökan bygglov · 

Sammanträdesdag 

2019-06-25 

Miljö- och bygglovsnämndens behandli'ng 
Lämnade förslag ' ' , 

2019-02-08 
2019-02-08 
2019-02-08 
2019-02-08 
2019-02-08 

Ordföranden Lars Bergstig (L) och Christoffer Hömhagen (V) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

I , I 

Veroµicci Sällelll?!-"k (S) yrkar, med instänµnande av 1,arntliga led,gnöter fr_ån S, Stig 
Drevemo (M) samt Tony Haddad (C), bifall till S:s förslag att bevilja ansökan om 
bygglov i efterhand för fasadändring av enbostadshus. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att miljö- och 
bygglovsnämnden beslutar i enlighet med S:s förslag till beslut. 

§ 88 Dnr Mbn 2019-2 KON 
Skrivelser för kännedom 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över skrivelser för kännedom 

till handlingarna. 

Handlingar 
1. Förteckning över skrivelser för kännedom 

Miljö- och bygg lovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2019-06-12 

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

§ 89 
Delegeringsbeslut 

Dnr Mbn 2019-1 KON 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningarna över delegeringsbesluttill 

handlingarna. 

Handlingar 
1. Fö1ieckning bygglov 
2. Fö1ieckning miljö- och hälsoskydd 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2019-06-10 
2019-06-10 

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

' .. · 
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§ 90 Dm Mbn 2019-157 KON 
Tidsbegränsad delegering till miljö- och bygglovsnämndens andre vice 
ordförande att besluta på nämndens vägnar i brådskande ärenden 

I 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut \ . 
1, 1. Miljö- och bygglovsnämrtden uppdrar åt nämndens andre;v~ce ordförande att 
,., · besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens eller

vid fall av delegering - dess utskotts sammanträde inte kan avvaktas. 

', 2. Beslutet avser perioden 8 juli 2019 till och med 31 juli 2019. 

I · 

Juste~ s sign 

k~ 

Ärendet i korthet 
Enligt 6 kapitlet 39 § kommuriallagen (2017:725) får en nämnd uppdra åt 
ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens 
vägnar i ärenden som är så brådskande att nä.hmdens avgörande inte kan avvaktas. För 
att säkerställa att brådskande ärenden vid behov kan hanteras skyndsamt under 
semesterperioden 2019 föreslår förvaltningen att nämnden beslutar om tidsbegränsad 
delegering till nämndens andre vice ordförande att under perioden 8 juli 2019 till och 
med 31 juli 2019 besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Handlingar / 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskri'Velse 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2019-06-20 

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



Reservation 
Permanent bygglov för ändrad användning av byggnad från industri- till 
handelsändamål (Swedol och NetOnNet) Veddesta 2_20 (Kontovägen 1) 

Yrkande 

1. Med hänvisning till vad sökanden anfört om att den i fastigheten bedrivna verksamheten i 
hqgre grad har karaktär av lagerhållning för bland annat f prsäljning via nätet eller direkt till 
fö~etagskunder beslutar MBN att bevilja bygglov med stög av 9 kap 30 § plan och 
bygg lagen. 
2. Det permanenta bygglovet omfattar samma lokalytor som omfattas av miljö- och 
bygglovsnämndens beslut om tidsbegränsat lov, dnr Mbn 2015-125 och Mbn 2015-126. 
3. Avgift fastställs i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Lagstadgade 
tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har därmed inte reducerats. Faktura 
skickas separat. 

I likhet med vad vi anfört i reservation den 31 maj 2016 då nämnden behandlade en ansökan 
om permanent bygglov för samma fastighet och lokaler anser vi att sökt bygglov ska beviljas. 

I ' 

De verksamheter för vilka bygglov söks har under närmare femton år funnits på fastigheten 
med tillfälligt bygglov. Vår uppfattning är att verksamheterna permanent ryms inom 
planbestämmelserna då de i stor utsträckning avser lagerverksamhet för näthandel 
(NetOnNet) respektive service och tillhandhållande av varor till andra företag (Swedol). 

Vi har i vår tidigare reservation , 31 maj 2016 som ingår som bilaga i ärendet, redovisat vår 
syn på tillämpning/tolkning av detaljplanens bestämmelser :inför nya verksamhetsformer som 
info var kända när detaljplanen upprättade.s,. Några motstående intressen som skulle 
begränsas av ett beviljat bygglov finns inte. 

Vid en sammanvägning av detaljplanens bestämmelser, verksamheternas utveckling och en 
bedömning av skilda intressen finner vi att permanent bygglov för ändrad användning av 
byggnad från industri till sökt användning skall beviljas. 

oäi"~?~~ 2~19 

r.;:;:;fu s 
Liberalerna 

Stig Drevemo 
Moderaterna 



Vänsterpartiet tar klimatkrisen på allvar. Det talas om klimat nödläge och ett erkännande av det 
enorma behovet av att ställa om samhället till ett utsläpp neutralt samhälle. Ett steg mot vår 
politiska ambition innefattar installation av solceller i största möjliga utsträckning. 

Men vänsterpartiet anser att det finns goda förutsättningar att inom icke kulturmärkta områden 
installera solceller, som förändrar husets utseende. "Bananhusen" i Jakobsberg är ett ypperligt 
exempel på en sådan installation i ett icke kulturmärkt område, där installationen märkbart 
förän .. drar byggnadens utseende. Till det bättre bör tilläggas, i ."bananhusens" fall. 

Vida~e finns det även solceller som inte förändrar byggnaden~ utseende på ett sådant sätt så att 
kulturhistoriska värden förvanskas i minsta möjliga mån. Dessa solceller, som inte ändrar på 
byggnadens utseende, har dessvärre inte fastighetsägaren valt att nyttja sig av, i det 
kulturviktiga området. En installation av diskretare solceller som inte ändrar husets utseende 
hade Vänsterpartiet ställt sig positiva till. 

Vänsterpartiet 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. Den som, med politiska beslut, 
tillåter förändringar av denna art förkastar den betydelse som kulturhistoriska områden har för 
Järfälla kommun idag. · ' 

Vänsterpartiet yrkar avslag på bygglov i efterhand rörande solceller på tak i Stålringen. 

I tjänsten. Christoffer Hörnhagen 




