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TJÄNSTESKRIVELSE 
2019-10-25 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Dnr Mbn BYGG 2019-000583 

Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av 
pumpstation, LUND 1:11 (ÄNGSJÖVÄGEN 125) 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden 

1. Bygglov för nybyggnad av pumphus ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och

bygglagen, PBL.

2. Startbesked ges. Det innebär att:

- arbetet får påbörjas först fyra veckor efter det att lovbeslutet kungjorts

- byggherrens förslag till kontrollplan fastställs

För att få slutbesked ska ni lämna in: 

- underskriven kontrollplan

- intyg om utförd lägeskontroll

3. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken medges med

stöd av 7 kap. 18 c § punkt 1 och 5 miljöbalken.

4. Området som dispensen avser ska vara allemansrättsligt tillgängligt och har ingen

tomtplats enligt 7 kap. 18 § f miljöbalken.

5. Avgift fastställs till 19 193 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 

Järfälla kommuns avdelning vatten, avlopp och avfall ansöker om bygglov och 

strandskyddsdispens för nybyggnad av en mindre pumpstation inom fastighet Lund 

1:11. Åtgärden är en del av utbyggnaden av det kommunala ledningsnätet i områdena 

utmed Uddnäsvägen i Lund och Ängsjö med syfte att eliminera uttjänta enskilda 

avloppsanläggningar. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att bygglov, startbesked 

samt strandskyddsdispens ska ges. 

Handlingar 

1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 2019-10-25 

2. Ansökan 2019-10-18 

3. Situationsplan 2019-09-12 

4. Plan- och fasadritning 2019-10-18 

5. Konstruktionsritning, konstruktionsdelar 2019-10-18 
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6. Konstruktionsritning, betongplatta 2019-10-18 

7. Förslag till kontrollplan  2019-10-18 

Ärendet 

Pumpstationen uppförs som en byggnad om 13 kvm med en nockhöjd på sadeltaket 

om tre meter. Byggnaden ges en träfasad i mörkgrön kulör NCS 8010-G10Y och ett 

tak i tegelprofilerad plåt. 

Förutsättningar och lagstöd 

Fastigheten Lund 1:11 ligger utanför detaljplanelagt område och området omfattas av 

300 meter strandskydd enligt 7 kap. 14 § miljöbalken. 

  

Av kommunens översiktsplan framgår att fastigheten ligger inom ett område med 

småskalig bebyggelsestruktur som ska utvecklas varsamt genom förtätning med 

enstaka tomter för villabebyggelse. 

 

Området finns med i kommunens kulturmiljöplan, område 2 Lund. Där framgår att 

Lund är kommunens äldsta fritidshusområde. Miljön karaktäriseras bland annat av 

bebyggelse med trä som dominerande fasadmaterial samt med tak av enklare 

sadeltakstyp. Utformning av tillkommande byggnader ska ske med hänsyn till 

karaktären på omgivande bebyggelse och gammal svensk byggtradition. 

 

Enligt 9 kap. 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 

detaljplan, om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 

planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § och uppfyller de krav som följer av bland annat 

2 kap. och 8 kap. 1 §. 

 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på 

den avsedda marken, på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat stads- 

och landskapsbilden samt trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö. 

 

Enligt 8 kap. 1 § PBL ska en byggnad bland annat ha en god form-, färg- och 

materialverkan. 

 

Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens friluftsliv och bevara goda 

livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

 

Kommunen har rätt att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 

kap. 18 b § miljöbalken, om åtgärden inte bedöms motverka strandskyddets syften 

samt uppfyller något av villkoren för särskilt skäl i 7 kap. 18 c § miljöbalken. 

Yttranden   

Då åtgärden utförs i ett område som inte omfattas av en detaljplan och inte heller är 

en sådan åtgärd som avses i 31 a § 1 PBL ska berörda grannar och sakägare ges 

tillfälle att yttra sig över förslaget. Ägare till fastigheterna Lund 1:1, Lund 1:33, och 

Lund 1:40 har getts tillfälle att yttra sig över förslaget. Inga synpunkter har framförts. 
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Upplysningar innan byggnation påbörjas 
Dispens från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den avsedda åtgärden inte har påbörjats 

inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft. 

 

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Besvärstiden löper under tre 

veckor från och med att länsstyrelsen erhållit protokollsutdrag från miljö- och bygglovsnämnden. 

Sökanden bör avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas. 

 

Ett lovbeslut får verkställas först fyra veckor efter att beslutet kungjorts. Om lovet överklagas kan det 

komma att upphävas. Innan lovet vinner laga kraft sker påbörjade åtgärder på egen risk. Om beslutet 

upphävs är det byggherrens ansvar att ta bort åtgärden eftersom den i så fall saknar lov. 

 

Om åtgärden påbörjas inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.  

 

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. 

 

Ni ska se till att en lägeskontroll utförs för att kontrollera att åtgärden verkligen hamnat på avsedd plats i 

plan och höjd. Tjänsten kan beställas av såväl kommunens Kart- och GIS enhet som privata aktörer.  

 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

 

Miljö- och hälsoskyddsenheten i Järfälla kommun bedriver tillsyn på bygg- och rivningsverksamhet i 

enlighet med miljöbalken och ska informeras, senast två veckor innan bygg-/rivningsarbetet påbörjas. 

Tillsynsmyndigheten ska omedelbart underrättas om föroreningar upptäcks på en fastighet eller risk för 

miljöskador uppstår. 
 

 

Motivering 

Byggnaden är placerad och utformad med anpassning till förhållandena på platsen så 

att landskapsbilden inte påverkas negativt. Utformningen, färg och materialval 

uppfyller kraven i PBL. 

 

Förslaget bedöms vara i enlighet med kommunens översiktsplan och kulturmiljöplan. 

 

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

 

Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Startbesked ges med 

stöd av 10 kap. 23 § PBL. 

 

Av ansökan framgår att åtgärden är en del av utbyggnadens av kommunens 

ledningsnät. Särskilda skäl bedöms föreligga enligt 7 kap. 18 c § punkt 1 och 5, då 

byggnaden placeras i direkt anslutning till Uddnäsvägen, inom ett markområde som 

redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. Vidare tillgodoser åtgärden ett angeläget allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför området. 

 

Växt- och djurliv bedöms inte påverkas negativt. 

 

Åtgärden bedöms inte motverka syftet med strandskyddet och särskilda skäl 

föreligger. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken 

medges. 
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Marika Jegréus  Helena Fermsjö 

T.f. Bygglovchef Bygglovhandläggare 

Beslutet expedieras: 

Akten 

Sökande 

Fastighetsägare 

Länsstyrelsen 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar med underrättelse till: 

Gränsgrannar och andra kända sakägare 

 


