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TJÄNSTESKRIVELSE 
2019-11-06 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Dnr Mbn BYGG 2019-000647 

Ansökan om Nybyggnad av flerbostadshus, JAKOBSBERG 18:32 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö och bygglovsnämnden 

1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL).

2. Avgift fastställs till 534 831 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 fyra stycken punkthus med mellan åtta och 

tio våningar innehållande 180 stycken lägenheter samt ett par lokaler i 

bottenvåningen och ett underbyggt garage. Förslaget har bedömts vara planenligt och 

uppfylla de allmänna utformningskraven. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att 

bygglov ges. 

Handlingar (inkommandedatum) 

1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 2019-11-06 

2. Ansökan 2019-09-30 

Rev. Ritningsförteckning A-ritningar 2019-11-07 

Situationsplan 2019-09-30 

Nybyggnadskarta 2019-09-30 

Planritning plan 10 entré gata översikt 2019-09-30 

Planritning plan 10 entré gata hus A och B 2019-09-30 

Planritning plan 10 entré gata hus C och D 2019-09-30 

Planritning plan 11 entré gårdsplan översikt 2019-09-30 

Planritning plan 11 entré gårdsplan hus A och B 2019-09-30 

Planritning plan 11 entré gårdsplan hus C och D 2019-09-30 

Planritning plan 12-16 vån 2tr-6tr översikt 2019-09-30 

Planritning plan 12-16 vån 2tr-6tr hus A och B 2019-09-30 

Planritning plan 12-17 vån 2tr-7tr hus C och D 2019-09-30 

Planritning plan 17 vån 7tr översikt 2019-09-30 

Planritning plan 17 och vindsplan hus A och B 2019-09-30 

Planritning plan 18 vån 8tr översikt 2019-09-30 

Planritning plan 18 vån 8tr och vindsplan 2019-09-30 

Planritning plan 18 vindsplan och övre vindsplan hus A och B 2019-09-30 
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 Planritning plan 19 vån 9tr översikt  2019-09-30 

 Planritning plan 19 övre vindsplan och takplan hus A och B 2019-09-30 

 Planritning plan 19 vindsplan och övre vindsplan hus C och D 2019-09-30 

 Planritning plan 20 översikt  2019-09-30 

 Planritning plan 20 takplan hus A och B  2019-09-30 

 Planritning plan 20 övre vindsplan och takplan hus C och D 2019-09-30 

 Planritning plan 21 översikt  2019-09-30 

 Planritning plan 21 takplan hus C och D  2019-09-30 

 Fasadritning öster och söder hus A  2019-09-30 

 Fasadritning väster och norr hus A 2019-09-30 

 Fasadritning öster och söder hus B 2019-09-30 

 Fasadritning väster och norr hus B 2019-09-30 

 Fasadritning öster och söder hus C 2019-09-30 

 Fasadritning väster och norr hus C 2019-09-30 

 Fasadritning öster och söder hus D 2019-09-30 

 Fasadritning väster och norr hus D 2019-09-30 

 Sektionsritning hus A 2019-09-30 

 Sektionsritning hus B 2019-09-30 

 Sektionsritning hus C 2019-09-30 

 Sektionsritning hus D 2019-09-30 

 Rev. Detaljritning A-42-6-001 2019-11-07 

 Rev. Detaljritning A-42-6-002 2019-11-07 

 Detaljritning A-45-4-001 2019-09-30 

 Detaljritning A-45-4-002 2019-09-30 

 Areasammanställning BTA och BYA 2019-09-30 

 Rev. Beskrivning utvändig kulör- och materialbeskrivning 2019-11-07 

 Färgsättningsförslag och materialbeskrivning 3 sid 2019-09-30 

     

3. Yttrande Miljö- och hälsoskyddsavdelningen  2019-11-06  

   

Kontrollansvarig 

För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 

godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig.  är certifierad 

kontrollansvarig med behörighet K, godkänd av RISE Certifiering till och med  

2021-10-16 med behörighetsnummer SC0814-11. 

Ärendet 

Ansökan gäller bygglov för fyra punkthus med en sammanlagd bruttoarea (BTA) på 

19 881 kvm, varav garage på ca 860 kvm ingår. Ett trapphus per punkthushus och 

sex lägenheter per plan ger sammanlagt 180 stycken lägenheter och 309 kvm 

lokalyta (LOA). De fyra punkthusen har utformats för att ges en hög energi- och 

miljöprofil, med bl.a. solceller på både tak och integrerade i fasad. På grund av 

allmänna regler för elproduktion kommer solcellerna  i det här skedet dock bara 

monteras på taken och fasaden får istället motsvarande skivmaterial tills det kan bli  

solceller även där. Även andra energislag har utretts, såsom fjärrvärme, bergvärme 

samt vätgas. Byggnaderna miljöcertifieras. 
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Access till tomten görs via ett allmänt torg på norra sidan planområdet. Där finns en 

markhöjd angiven i detaljplanen + 49,5 som husbyggnadsprojektet är avsett att 

anpassas till. På gården sparas vissa delar av hällmarken och i övrigt ordnas där med 

uteplatser för samvaro, lekplats, kärl för hushållsavfall och viss parkeringsmöjlighet. 

Gården är också utformad för att ge plats för räddningstjänstens utryckningsfordon  

(lamellhusen). 

 

Byggnaderna placeras direkt i gränsen mellan gatumark (Snapphanevägen) och 

kvartersmark. Byggnadsvolymernas form gestaltas i första hand genom en inramning 

av olika bränt rött tegel, som utförs i olika förband och fogar för att ge varje 

huskropp en egen karaktär, däremellan får ytorna skivmaterial i en tonad grå kulör. 

Bottenvåningarna har högre våningshöjd och glasas upp generöst vid både huvud-  

sidoentréer och lokaler. Mellan husen skapas terrasseringar med planteringar från 

gatunivå upp till de med garage underbyggda gårdarna, där det bl.a. finns 

cykelparkering och ytterligare entréportar. 

Förutsättningar 

För platsen gäller detaljplan D 2017-06-12, belägen i skogspartiet med hällmark 

mellan Snapphanevägen och E18, granne med Tallbohovsområdet åt väster.  

Detaljplanens bestämmelser innebär i huvudsak att området är planerat för bostäder 

och lokaler för centrumverksamhet. Fastigheten får bebyggas inom angiven byggrätt 

upp till en angiven högsta nockhöjd med viss takvinkel. Byggnader ska i huvudsak 

placeras i bebyggelsegräns mot gata och torg. Två femtedelar av fasadlängd mot 

allmän plats ska innehålla lokaler för centrumändamål i bottenvåningen, som ska 

vara förhöjd och ha en invändig rumshöjd på minst 3,2 meter. Detaljplanen 

innehåller även ytterligare en byggrätt i form av en rad med skivhus längre in på 

tomten, den kommer att bebyggas senare.  

 

Bestämmelser om störningsskydd gäller. Bostäder ska utformas så att samtliga 

bostadsrum får högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Där så inte är möjligt ska 

minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet ha högst 55 dBA ekvivalent 

ljudnivå samt högst 70 dBA maximal ljudnivå nattetid vid fasad. För lägenheter om 

max 35 kvm boarea (BOA) tillåts 60 dBA vis fasad. 

 

Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande gäller (före ändring 

2017). 

Lagstöd 

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 

detaljplan, om åtgärden överensstämmer med detaljplanen och uppfyller de krav som 

följer av bland annat 2 kap. 6 § PBL och 8 kap. 1 § PBL. 

Yttranden och kommunicering 

Eftersom förslaget är detaljplanenligt har grannar och andra sakägare inte getts 

tillfälle att yttra sig. 

Ärendet har remitterats till: 
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VA-avdelningen; efterfrågar en dagvattenutredning samt ställer sig frågande till att 

angöring till tomten endast kan göras via en torgyta som är allmän platsmark. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen; anser att byggnadsförslaget är godtagbart för att gå 

vidare med marköverlåtelsen.  

 

Park och Gata; påtalar att parkeringsnormen ska följas. 

 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen; påtalar att platsen är bullerutsatt och 

skyddsåtgärder noga behöver övervägas för att uppfylla gällande krav. 

 

Projektledningskontoret; påtalar vilka markhöjder som gäller och att markyta mellan 

fasadliv och gångbana kommer att vara en grusad. 

 

Samtliga remissvar och synpunkter har kommunicerats med sökanden.  

Motivering 

Bemötande av remissvar i tur och ordning: 

En dagvattenutredning har lämnats in som visar att man klarar kravet på 

fördröjningsvolymen enligt detaljplanen. 

Syftet med torgytan i detaljplanen är att fungera som angöring till berörda tomterna, 

servicefordon och andra nödvändiga transporter tillåts passera torgytan. 

Parkeringsnormen följs. 

Störningsskyddet har noga övervägts i husprojekteringen och kraven ska med 

marginal klaras med föreslagna åtgärder. Invändigt går man upp en ljudklass, från 

ljudklass C till B enligt gällande SIS standard. 

Den på plankartan angivna markhöjden (+ 49,5) är styrande för angöringen från 

torget in på kvartersmark. 

 

Den aktuella platsen är bullerutsatt, både från EI8 och från Snapphanevägen. I de 

bullerutredningar som gjorts, både i planskedet och i bygglovskedet, visar att 

gällande krav kan innehållas på gården där lamellhuset kommer att fungera som 

bullerskärm. Där kommer finnas möjlighet till tyst uteplats för de boende. Med 

föreslagen planlösning innehåller 71% av lägenheterna detaljplanens riktvärden. 

Resterande 29% kommer att behöva åtgärder i form av tekniska lösningar såsom täta 

balkong-/skärmräcken, ljudabsorbenter på balkongundertak eller specialfönster. Med 

de åtgärderna innehålls gällande riktvärden enligt detaljplanen för samtliga 

lägenheter. 

 

Nattetid (22:00-06:00) klarar samtliga lägenheter den ekvivalenta ljudnivån även 

utan åtgärder. 

 

Noteras kan att om Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande från år 2017 

som gäller idag tillämpades, skulle 93% av lägenheterna klara riktvärdena utan några 

särskilda åtgärder. 

 

Förslaget bedöms klara detaljplanens riktvärden för störningsskydd. 
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Innan byggnation påbörjas 
Åtgärden får inte påbörjas förrän ni fått ett beslut om startbesked. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 

Kallelse till samrådet skickas separat. 

 

Upplysningar 
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.  

 

Åtgärden kräver tillstånd från berörd fastighets alla ägare. 

 

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

enlighet med miljöbalken och ska informeras, senast 2 veckor innan bygg-/rivningsarbetet påbörjas. 

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

miljöskador uppstår. 
 
 

Byggnadsförslaget bedöms vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och 

materialverkan och vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga och uppfyller i övrigt förutsättningarna enligt 9 kap. 30 § PBL.  

 

 

Marika Jegréus Niklas Nyström 

T.f. Bygglovchef Handläggare 

Beslutet expedieras: 

Akten 

Sökande 

Fastighetsägare 

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

Gränsgrannar och andra kända sakägare 

 




