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Fastighetsägare: 

Platsbesök 

Megatrade Sweden AB 
Karlsbodavägen 45 
168 67 BROMMA 

Protokoll från platsbesök 

Ärendet avser: 
Fastighet: 
Datum: 
Närvarande: 

Olovligt användande av industrilokal 

VEDDESTA 2:39 (BRUTTOVÄGEN 4) 

2018-09-28 

Bygglovhandläggare: Helena Fermsjö 
Tillsynshandläggare: Anna Krohn 
Bygglovpraktikant  
Representant från lokalhyraren Nytt ljus AB 
Representanter från hyresgästen  
Fastighetsägare:  

Vid tillsynsbesöket noterade bygglovsenheten: 

1 (1) 
Datum 

2018-09-28 

Platsbesöket ägde rum i källarlokalen som föreningen  hyr av Nytt ljus AB. 

I stort sett alllös inredning såsom soffor, bord och stolar fanns lagrat i det innersta rummet. 
Hyresgästerna berättade att de håller på att göra sig av med inredningen. 

Bygglovenheten informerade om vad detaljplanen styr gällande användning av lokalerna 
och hur vi tolkar bestämmelserna "JK". Vi meddelade att vår bedömning är att nuvarande 
användning som föreningslokal är planstridig och att bygglov i efterhand för ändrad 
användning troligtvis inte kan medges. 

Vi kom överens om att bygglovenheten skriver fram ett beslutsförslag att ta ut en 
byggsanktionsavgift riktat mot fastighetsägaren. A v giften kommer inte att tas ut om 
rättelse sker innan nämndens sammanträde om cirka två månader. Bygglovenheten 
kommer att behöva göra ett nytt platsbesök i källarlokalen för att se att all inredning då har 
tagits bort. 

Miljö- och bygglovsnämnden 

 
Bygglovhandläggare 

Protokollet skickas till: 
Fastighetsägare: 
Lokalhyrare: 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Bygglovenheten 
Telefon växel : 08-580 285 00 
Fax: 08-580 195 09 

Megatrade Sweden AB 
Nytt ljus AB 

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 6tr 
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA 
E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se 
Organisationsnummer: 212000-0043 



Fastighetsägare: 

Dn r 
BYGG 2018-
000370 

Megatrade Sweden AB 
Karlsbodavägen 45 
168 67 BROMMA 

Tillsynsprotokoll 
Protokoll från platsbesök 

Ärendet avser: 

Fastighet: 

Datum: 

Närvarande: 

Anmälan angående olovligt användande av industrilokal 

VEDDESTA 2:39 (BRUTTOVÄGEN 4) 

2018-06-15 

Bygglovhandläggare: Anna Krohn 
Bygglovhandläggare: Sara Haglund 
Livsmedelinspektör: Kristina Engström 
Representanter från hyresgästen  

1 (2) 
Datum 

2018-06-18 

Tillsynsbesökets syfte var att dokumentera platsen, som ett första steg i utredningen om det 
finns anledning för byggnadsnämnden att ingripa enl~gt 11 kap. plan- och bygglagen, PBL. 

Vid tillsynsbesöket noterade bygglovsenheten: 
Två representanter från hyresgästerna visade oss runt i lokalerna. Lokalen utgjordes av två 
stora rum i vinkel möblerade med soffor, bord och stolar. En disk med bakomliggande kök 
fanns mitt i lokalen. Ä ven ett rum med toaletter låg intill köket. En dörr med 
nödutgångsskylt ledde till ett utrymme avsedd för bilverkstad. De två utgångarna fanns 
bredvid varandra, resten av lokalen saknande möjlighet till utrymning. Utrymning genom 
fånster är inte möjligt eftersom de satt så pass högt upp. I övrigt upplevdes en stark 
tobakslukt i lokalerna. 

Hyresgästerna berättade att de är en fårening som i sin tur hyr lokalen av Nytt ljus AB. 
Föreningen har aktiviteter i lokalen 2-3 gånger i veckan kvällstid cirka klockan 19-23. 
Föreningen har cirka 120 medlemmar, men det är högst 60 personer som besöker lokalen 
samtidigt. Medlemmarna använder lokalen som ett kafe för att exempelvis spela spel och 
röka vattenpipa. Det är möjligt att köpa alkoholfria drycker. 

Miljö- och bygglovsnämnden 
Bygglovenheten 

AnnaKrohn 
Bygglovhandläggare 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Bygglovenheten 
Telefon växel : 08-580 285 00 
Fax: 08-580 195 09 

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 6tr 
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA 
E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se 
Organisationsnummer: 212000-0043 



Bilagor: 
Foton från platsbesök 

Protokollet skickas till: 
Fastighetsägare: 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Bygglovenheten 
Telefon växel : 08-580 285 00 
Fax: 08-580 195 09 

Megatrade Sweden AB 

Dn r 
BYGG 2018-
000370 

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 6tr 
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA 

2 (2) 
Datum 

2018-06-18 

E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se 
Organisationsnummer: 212000-0043 
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