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TJÄNSTESKRIVELSE 
2019-10-01 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Dnr Mbn BYGG 2019-000494 

Bygglov för teknikschakt (avluftningstorn), del av BARKARBY 2:2 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden 

 

1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL. 

 

2. Avgift fastställs till 37 444 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 ett cirka 9 meter högt avluftningstorn i anslutning till ett 

teknikschakt för den kommande tunnelbaneanläggningen. Tornet är placerat fritt på 

fältet inom Norra Igelbäckens naturreservat.  

 
Handlingar 

1 Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 2019-10-01 

2 Färgsättningsförslag  2019-08-12 

 Detaljritning principdetaljer vertikalsnitt 2019-08-12 

 Detaljritning principdetaljer horisontalsnitt 2019-08-12 

Detaljritning principdetaljer holkar,  

timmerstockar och timmerfog 2019-08-12 

 Plan-och sektionsritning och principdetalj  2019-08-12 

 Fasadritning  2019-08-12 

 Situationsplan  2019-08-12 

 Ansökan  2019-08-12 

Kontrollansvarig 

För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 

godtas byggherrens förslag. Azadeh Iranpour är certifierad kontrollansvarig med 

behörighet K, godkänd av RISE Certifiering med behörighetsnummer SC0640-16. 

Ärendet 

Avluftningstornet ges planformen av en oktagon och uppförs i massiv knuttimrad 

furu med så kallad laxknutning. Volymen är något avsmalnande uppåt för att skapa 

en bearbetad och avslutad gestaltning. Timret ytbehandlas med tjära i kulör 

kimröksvart roslagsmahogny, vilken bleknar på ett vackert sätt då den utsätts för 

väder och vind.    
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För att förhindra fallolyckor ned i ventilationsschaktet förses tornet upptill med ett 

försänkt galler. 

 

Tornet förses även med häckningsplatser för tornseglare samt fladdermusholkar för 

att främja biologisk mångfald inom området. 

Förutsättningar 

Avluftningstornet placeras på kommunalägd mark utanför planlagt område inom 

Norra Igelbäckens naturreservat. Reservatsföreskrifterna för Norra Igelbäckens 

naturreservat innebär inget formellt hinder i denna fråga. Enligt reservats-

föreskrifterna D7 och D8 finns tillåtlighet för byggnation och drift av avluftningstorn 

med tillfartsväg samt etableringsområde och arbeten i samband med anläggning av 

tunnelbana. Någon ytterligare dispens från reservatsföreskrifterna behöver således 

inte sökas för åtgärden. 
 

Kommunens översiktsplan beskriver den överenskommelse Järfälla kommun träffat 

tillsammans med Stockholms läns landsting (Nu: Region Stockholm), Stockholms 

stad, Nacka kommun, Solna stad och staten om nya tunnelbanesträckningar och nya 

bostäder – 2013 års Stockholmsöverenskommelse. 

En fastställd järnvägsplan för utbyggnad av tunnelbana på sträckan Akalla–Barkarby, 

i Stockholms stad och Järfälla kommun, Stockholms län, finns nu beslutad och 

lagakraftvunnen. 

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. 

 

Kungörelse har skett i ortstidningen Mitti Järfälla den 10 september 2019, vecka 37.  

Ägare till fastighet Akalla 4:1 (Stockholms stad) har skriftligen hörts. Inga 

synpunkter från berörda grannar och sakägare har inkommit.  

 

Ärendet har remitterats till Samhällsbyggnadsavdelningen, stadsarkitekten, 

kommunekologen och stadsträdgårdsmästaren.  

 

Stadsarkitekten har framfört önskemål om specificering av krönplåten på tornet. 

Kommunekologen önskade förtydliganden kring markuppbyggnaden i driftzonen 

kring tornet och för tillfartsvägen till tornet, samt förtydliganden kring 

klotterskyddsbehandlingen. 

 

Synpunkter och remissvar som framförts har kommunicerats med sökanden. 

Inkomna yttranden i bygglovsskedet har utretts och besvarats av byggherren. För att 

säkerställa att projektet uppfyller alla ställda krav kommer remissvaren även att 

granskas gemensamt med byggherrens representanter under det tekniska samrådet.  
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Motivering 

Avluftningstornet ges en genomtänkt utformning där stor omsorg har lagts för att 

gestalta ett torn som är anpassat till platsen inom naturreservatet och omgivande 

kulturlandskap. Åtgärden anses uppfylla god färg- form och materialverkan och 

utgör ingen betydande olägenhet.  

 

Åtgärden anses anpassad till området och uppfyller kraven enligt 2 kap. PBL.  

 

Tornets placering är i enlighet med fastställd järnvägsplan för tunnelbane-

utbyggnaden.  

 

Bygglov beviljas enligt 9 kap. 31 § PBL. 

Upplysningar 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

 

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 får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 

kap. 3 § PBL). 

 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd 

skickas separat. 

 

 

 

 

 

Marika Jegréus Helena Fermsjö 

T.f. Bygglovchef Bygglovhandläggare 
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Fastighetsägare 

Berörda sakägare 

 

 




