
Sida 

g:J 1ÄRFÄLLA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 (26) 

Nämnde. dyl. 

Plats och tid 

Beslutande 

övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sammanträdesdag 

2020-04-21 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Järfällasalen, Vasaplatsen 11, Jakobsberg kl. 18:00-18:40 

Ordförande Tony Haddad (C), John Öster (L) ersätter Lars Bergstig 
(L), Andreas Fogeby (S), Mikael Kraus (M), Veronica Sällemark (S), 
Peter Ulander (S), Christoffer Hörnhagen (-) och Anders Lindström 
(SD). 

Från bygg- och miljöförvaltningen: 
Bygg- och miljödirektör Johan Bergman (jäv § 52) och 
nämndsekreterare Anna Skrifvars. 

Andreas Fogeby (S) 

Nämndsekreterarens tjänsterum, torsdagen den 23 april 2020 kl. 8.30 

Sekreterare Paragrafer 35 - 56 
Anna S 1rh-1· b..w,,=--

o,dföcaode -la~ad( 

Justerande -~ 

' 
ANSLAG 

Miljö- och bygglovsnämndens protokoll från sammanträdet 2020-04-21 är justerat och finns i 
miljö- och bygglovsnämndens diarium. 

~4 J~ 
AnnaSkr~ ~ 

Detta anslag sätts upp Anslaget tas ned 
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Miljö- och bygglovsnämnden 

§ 35 
Justering 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

Sammanträdesdag 

2020-04-21 

1. Andreas Fogeby (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
torsdag den 23 april 2020 kl. 8:30. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden utser Andreas 
Fogeby (S) att tillsammans med ordförandenjustera protokollet torsdag den 23 april 
2020 kl. 8:30. 

Juste~ 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-04-21 

§ 36 
Fastställande av föredragningslista 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Föredragningslistan fastställs utan ändringar. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden fastställer 
föredragningslistan utan ändringar. 

Sida 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-04-21 

Justerares sign 

§ 37 Dm Mbn 2020-3 
Rapporter och information från bygg- och miljöförvaltningen 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1ieckningen över rapp01ier och info1mation 

till handlingarna. 

Handlingar 
1. Föiieckning över rappo1ter och info1mation från bygg- och miljöförvaltningen, 

2020-04-07 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1teckningen över 
rapp01ier och information till handlingarna. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-04-21 

Justerares sign 

§ 38 Dnr Mbn 2020-265 KON 
Ändringar i miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Det reviderade förslaget till delegeringsordning för miljö- och bygglovsnämnden 

fastställas att gälla från och med 2020-04-23. 

Ärendet i korthet 

En delegeringsordning behöver uppdateras löpande för att vara aktuell. Nämnden ska 
inom sitt verksamhetsområde säkerställa att verksamheten bedrivs enligt arbetsmiljö
lagen, förordningar och för verksamheten gällande författningar och föreskrifter, 
varför förvaltningen föreslår att nya punkter om fördelning av arbetsmiljöansvar ska 
läggas till i delegeringsordningen. 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att det reviderade förslaget till 
delegeringsordning för miljö- och bygglovsnämnden fastställs att gälla från och med 
2020-04-23. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-04 
2. Förslag till ändringar i delegeringsordning för miljö- och bygglovsnämnden inom 

avsnitt 4, Arbetsgivarfrågor 
3. Förslag till ändringar i försättsblad till delgeringsordningen 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-04-21 

Justerares sign 

§ 39 Dm Mbn BYGG 2019-478 
Ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av komplement
byggnad,  

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Bygglov i efterhand för komplementbyggnad med imedande av bostad avslås med 
stöd av 9 kap 30 §Plan-och bygglagen (PBL). 

2. Avgift fastställs till 4 800 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). 

Ärendet i korthet 

Ärendet avser bygglov i efterhand för nybyggnad av komplementbyggnad som består 
av ett garage i bottenplan och en imedd bostad på övre plan. Då åtgärder avviker från 
gällande detaljplan föreslår bygg- och miljöförvaltningen att ansökan ska avslås. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Ansökan 

Situationsplan 
Plan- och sektionsritning 
Fasadritning väster och öster 
Fasadritning norr och söder 
Digitalt underlag 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2020-03-30 
2019-08-02 
2020-01-31 
2020-01-31 
2020-01-31 
2020-01-31 
2020-02-19 

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

~ 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-04-21 

§ 40 Dm Mbn BYGG 2020-12 
Byggsanktionsavgift för markändring samt lovföreläggande,  

 

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

 solidariskt en 
byggsanktionsavgift om 1 419 kronor. Avgiften ska betalas till Järfälla kommun 
inom två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura för 
avgiften skickas separat. 

2. Med stöd av 11 kap. 17 § PBL föreläggs fastighetsägarna att senast inom en månad 
från det att beslutet eller domen vunnit laga kraft, ansöka om marklov i efterhand 
för utförd markåtgärd samt ansöka om bygglov i efterhand för tillbyggnad av 
enbostadshus. 

Ärendet i korthet 

Ärendet avser beslut om byggsanktionsavgift för utförda markåtgärder inom en yta av 
cirka fem kvm. Eftersom åtgärden har påbö1jats innan miljö- och bygglovsnämnden 
har gett ett startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. Bygg- och 
miljöförvaltningen föreslår att byggsanktionsavgiften solidariskt riktas mot 
fastighetsägarna. Vidare föreslås att fastighetsägarna lovföreläggs att ansöka om lov i 
efterhand för markåtgärd och tillbyggnad av enbostadshus. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. E-post från fastighetsägare 
3. E-post från fastighetsägare 
4. Foton från platsbesök (2 st) 
5. Foton från platsbesök 2 st) 
6. Foton från platsbesök (2 st) 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2020-04-03 
2020-02-18 
2020-02-23 
2019-09-09 
2020-01-16 
2020-02-06 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-04-21 

§ 41 Dm Mbn BYGG 2019-534 
Ansökan om bygglov i efterhand för uppförande av murar samt höjd 
marknivå,  - svar på återremiss 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Ansökan om bygglov i efterhand för anläggande av murar avslås med stöd av 9 

kap. 30 §plan-och bygglagen, PBL. 

2. Ansökan om marklov i efterhand avslås med stöd av 9 kap. 35 § PBL. 

3. Med stöd av 11 kap. 20 § PBL föreläggs fastighetsägarna 
, att vid ett vite om 20 000 kronor 

vardera, senast inom 6 månader från det att beslutet eller domen har vunnit laga 
kraft ta bmi murarna och återställa marknivån. 

4. Avgift fastställs till 2 676 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har inte hållits. 
Avgiften har därmed reducerats med 20 procent per vecka (fyra veckor). Faktura 
skickas separat. 

Ärendet i korthet 

Ärendet avser bygglov i efterhand för uppförande av murar samt marklov i efterhand 
för avsevärd ändring av marknivå. Åtgärderna strider mot detaljplanen eftersom 
detaljplanen föreskriver att markens naturliga höjdnivåer ska bevaras för att så långt 
som möjligt undvika sprängning, schaktning, fyllning och stödmurar. De sökta 
åtgärderna bedöms inte vara förenliga med detaljplanen. Bygg- och miljöförvaltningen 
föreslår därför att ansökan ska avslås. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Ansökan 

Situationsplan 
Fasadritning nordväst och sydost 
Fasadritning sydväst 

3. Kaiia översvämningsdjup 
4. Yttrande med bilaga 
5. Yttrande från grannar med synpunkt 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Lämnade förslag 

2020-04-06 
2019-08-27 
2020-01-19 
2020-01-19 
2020-01-19 

2019-10-20 
2020-02-16 

Andreas Fogeby (S) yrkar bifall till bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden Tony Baddad (C) yrkar bifall till eget förslag till beslut enligt följande : 
1. Ansökan om bygglov i efterhand för anläggande av murar ges med stöd av 9 

kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL. 

2. Ansökan om marklov i efterhand ges med stöd av 9 kap. 35 § PBL. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-04-21 

Justerares sign 

3. Avgift fastställs till 7 294 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige) . Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har inte 
hållits. Avgiften har därmed reducerats med 20 procent per vecka (i totalt fyra 
veckor). Faktura skickas separat. 

Mikael Kraus (M) och John Öster (L) 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: 

Ordförandens förslag, att bevilja ansökan om bygglov i efterhand. 
Förvaltningens förslag, att avslå ansökan om bygglov i efterhand. 

Med 5 röster för förvaltningens förslag och 3 röster för ordförandens förslag beslutar 
miljö- och bygglovsnämnden att bifalla bygg- och miljöförvaltningens förslag till 
beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-04-21 

Ju~ 

§ 42 Dm 2016-8 
Byggsanktionsavgift för att ha tagit i bruk tillbyggnad utan slutbesked, 

 

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

 en byggsanlctionsavgift om 5 723 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. En tillbyggnad om 36 kvm har tagits i 
bruk utan slutbesked. Eftersom åtgärden saknar slutbesked, men ändå har böijat 
användas ska en byggsanktionsavgift tas ut. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att 
sökanden påförs byggsanktionsavgiften. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Beslut om stmibesked 
3. Flygfoton 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2020-02-28 
2017-05-12 
2017-2019 

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



Sida g:J1ÄRFÄLLA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 11 (26) 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-04-21 

§ 43 Dm Mbn BYGG 2019-149 
Byggsanktionsavgift för inredande av ytterligare bostad, fasadändring, 
ändring av bärande konstruktion samt installation av ventilation, 

 

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

 en byggsanktionsavgift om 49 428 
kronor för imedande av ytterligare bostad i enbostadshus. 

2. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL påförs fastighetsägaren  
 en byggsanktionsavgift om 6 196 kronor för fasadändring av 

enbostadshus. 

3. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL påförs fastighetsägaren  
 en byggsanktionsavgift om 5 912 kronor för ändringar av 

bärande konstruktion. 

4. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL påförs fastighetsägaren  
 en byggsanktionsavgift om 4 730 kronor för installation av 

anordning för ventilation i kök (imkanaler). 

Avgifterna 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 imedande av en ytterligare bostad i 
enbostadshus, fasadändring, ändringar av bärande konstruktion samt installation av 
anordning för ventilation. Eftersom åtgärderna har påbö1jats innan miljö- och 
bygglovsnämnden har gett startbesked ska byggsanktionsavgifter tas ut. Bygg- och 
miljöförvaltningen föreslår att byggsanktionsavgifterna tas ut av den ena 
fastighetsägaren. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Relationsritningar, plan och fasad 
3. Fasadritning sydväst 
4. Plamitning entre 
5. Plamitning vind 
6. Protokoll platsbesök 
7. Protokoll möte 
8. Foton från platsbesök (2 sidor) 
9. Foto från platsbesök 

2020-04-03 
2018-02-20 
2019-11 -28 
2019-11-28 
2019-11-28 
2019-04-10 
2019-05-06 
2019-12-16 
2018-07-03 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-04-21 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-04-21 

Justerares sign 
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§ 44 Dnr Mbn BYGG 2019-803 
Beslut om byggsanktionsavgift gällande komplementbyggnad, 

 

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

 solidariskt en bygg
sanktionsavgift om 17 73 8 kronor avseende komplementbyggnad. 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 komplementbyggnad om ca 40 
kvm uppfö1is utan startbesked och bygglov. Eftersom åtgärderna har påbö1jats innan 
miljö- och bygglovsnämnden har gett ett staiibesked ska en byggsanktionsavgift tas 
ut. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att fastighetsägarna påförs en 
byggsanktionsavgift om 17 738 kronor för uppförande av komplementbyggnad. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-04-06 
2. Flygfoto 2019-10-31 
3. Foto platsbesök 2020-01-27 
4. Ritning bygglovbefriad komplementbyggnad 

dm 2015-100 
5. Yttrande 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-03-08 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 45 Dm 2019-793 
Byggsanktionsavgift för installation av eldstad,  

 

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

 en byggsanktionsavgift om 2 365 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 eldstad har installerats och tagits i 
bruk utan att ett staiibesked har getts. Eftersom åtgärden har påböijats innan miljö
och bygglovsnämnden har gett ett staiibesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. 
Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att fastighetsägaren påförs en 
byggsanktionsavgift på 2 365 kronor. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Sotarintyg 
3. Yttrande från fastighetsägare, 2 st. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-04-06 
2019-01-23 
2019-11-04/2019-l 1-05 

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



g:J 1ÄRFÄLLA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Sida 

15 (26) 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-04-21 

Justerares sign 

A--

§ 46 Dnr Mbn BYGG 2018-464 
Byggsanktionsavgift för mur,  

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

 en byggsanktionsavgift om 5 912 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 mur om totalt ca 10 meter har 
anlagts på den aktuella adressen, utan att ett staiibesked har getts. Eftersom åtgärden 
hai· påböijats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett staiibesked ska en 
byggsanktionsavgift tas ut. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att sökande påförs 
en byggsanktionsavgift om 5 912 kronor. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Anmälan om tillsyn 
3. Foto platsbesök 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2020-04-06 
2018-06-25 
2019-10-08 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 47 Dm Mbn BYGG 2020-30 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad,  

 - svar på återremiss 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL. Åtgärden anses 
utgöra en liten avvikelse förenlig med detaljplanens syfte. 

Gällande detaljplan anger att som mest får en komplementbyggnad (i planen används 
det äldre begreppet "gårdsbyggnad") förekomma på fastigheten i fråga. Av plankaitan 
framgår dock att vid antagandet av planen fanns tre komplementbyggnader på 
fastigheten (de två som står där idag, samt det nedbrunna garaget). Dessutom framgår 
att avgränsningen för prickmarken i fastighetens östra del omsorgsfullt anpassats för 
att specifikt undanta ytan som upptogs av garagebyggnaden. Avsikten med planen får 
därmed anses ha varit att möjliggöra en garage-/komplementbyggnad på den aktuella 
platsen. 

Med hänsyn taget till detta, samt att den lovsökta byggnaden är av motsvarande 
storlek och i snarlikt utförande som den nedbrunna byggnad den avser ersätta, är den 
samlade bedömningen att lov kan medges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och 
bygglagen, PBL. 

2. Avgift fastställs till 15 660 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). 

Ärendet i korthet 

Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad. Enligt 
gällande detaljplan får endast en komplementbyggnad uppföras på fastigheten. 
Ansökan innebär att det skulle bli totalt tre komplementbyggnader på fastigheten. 
Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att ansökan ska avslås. 

Ärendet åte1Temitterades 2020-02-18 av miljö- och bygglovsnämnden till 
förvaltningen för att skicka ut för grannehörande till berörda gränsgrannar. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Ansökan 

Utdrag baskaiia 
Grundritning och snitt 
Plan, fasad, sektionsritning 
E-post från sökande 

3. Yttrande, motivering från sökanden 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Lämnade förslag 

2020-03-30 
2020-01-21 
2020-01-21 
2020-01-21 
2020-01-21 
2020-01-27 
2020-01-21 

Ordföranden Tony Haddad (C) yrkar bifall till eget förslag till beslut enligt följande: 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-04-21 

1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL. Åtgärden anses 
utgöra en liten avvikelse förenlig med detaljplanens syfte. 

Gällande detaljplan anger att som mest får en komplementbyggnad (i planen används 
det äldre begreppet "gårdsbyggnad") förekomma på fastigheten i fråga. Av plankartan 
framgår dock att vid antagandet av planen fanns tre komplementbyggnader på 
fastigheten ( de två som står där idag, samt det nedbrunna garaget). Dessutom framgår 
att avgränsningen för prickmarken i fastighetens östra del omsorgsfullt anpassats för 
att specifikt undanta ytan som upptogs av garagebyggnaden. Avsikten med planen får 
därmed anses ha varit att möjliggöra en garage-/komplementbyggnad på den aktuella 
platsen. 

Med hänsyn taget till detta, samt att den lovsökta byggnaden är av motsvarande 
storlek och i snarlikt utförande som den nedbrunna byggnad den avser ersätta, är den 
samlade bedömningen att lov kan medges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och 
bygglagen, PBL. 

2. Avgift fastställs till 15 660 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). 

Anders Fogeby (S) och Mikael Kraus (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till 
beslut. 

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



Sida g:l 1ÄRFÄLLA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 18 (26) 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-04-21 

§ 48 Dm Mbn BYGG 2019-928 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, Säby 3:92 
(Flyginfarten 14) samt sophus på Säby 3:69 

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

2. Avgift fastställs till 215 3 31 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 nybyggnad av ett flerbostadshus i fyra våningar med 92 lägenheter, 
samt tillhörande sophus om 20 kvm som med gällande servitut placeras på 
intilliggande fastighet Säby 3 :69. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att bygglov 
ska ges. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Bygglovsansökan med bilagor 
3. Yttrande från kultur och fritid 

Beslut från Länsstyrelsen, dispens 
Yttrande från VA 
Yttrande från miljö- och hälsoskydd 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Lämnade förslag 

2020-04-06 
2019-12-27 
2020-03-18 
2020-02-12 
2020-02-27 
2020-03-05 

Andreas Fogeby (S) yrkar bifall till bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 

Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-04-21 

§ 49 Dm Mbn BYGG 2020-111 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, STÄKET 1 :358 

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

2. Avgift fastställs till 115 569 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 flerbostadshus i form av två stadsvillor med 
nio lägenheter per byggnad. De föreslagna stadsvilloma är i enlighet med det förslag 
som vann den markanvisningstävling som låg till grund för detaljplanens utformning. 
Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att bygglov ska ges. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Bygglovsansökan med bilagor 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-04-06 
2020-02-21 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-04-21 

§ 50 Dm Mbn BYGG 2020-112 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, STÄKET 1 :359 

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

2. Avgift fastställs till 115 569 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 flerbostadshus i form av två stadsvillor med 
nio lägenheter per byggnad. De föreslagna stadsvillorna är i enlighet med det förslag 
som vann den markanvisningstävling som låg till grund för detaljplanens utformning. 
Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att bygglov ska ges. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Bygglovsansökan med bilagor 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2020-04-06 
2020-02-21 

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

Juster~ 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-04-21 

§ 51 Dm Mbn BYGG 2020-177 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad, SOLLENTUNA 
HÄRADSALLMÄNNING 1 :27 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 §Plan- och bygglagen (PBL). 

2. Avgift fastställs till 216 905 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 en industribyggnad med tillhörande 
markanläggningar. Förslaget är planenligt. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att 
bygglov ges. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Bygglovsansökan med bilagor 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-04-02 
2020-03-11 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-04-21 

§ 52 Dm Mbn BYGG 2020-96 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skola (Ålstaskolan), BARKARBY 
2:58 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
I. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 §Plan-och bygglagen (PBL) 

2. Avgift fastställs till 320 208 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 ansökan om bygglov för nybyggnad av för- och gmndskola 
(Ålstaskolan). Skolan är utformat så att både om- och utbyggnad möjliggörs vartefter 
behoven framöver ändras. Förslaget bedöms vara planenligt, lämpligt för sitt ändamål 
samt uppfylla kraven på utfmmning. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att 
bygglov ges. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Bygglovsansökan med bilagor 

Jäv 

2020-04-06 
2020-03-27 

Bygg- och miljödirektör Johan Bergman deltar inte i handläggningen av ärendet på 
gmnd av jäv. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-04-21 

Justerares sign 

§ 53 Dnr Mbn BYGG 2020-103 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus,  

 

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

2. Avgift fastställs till 4 171 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 ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus om 42 kvm 
byggnadsarea, BY A. Befintlig bebyggelse på fastigheten överskrider redan byggrätten 
med 70 kvm, med en tillbyggnad om ytterligare 42 kvm skulle byggrätten överskridas 
med 112 kvm 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att bygglov ska avslås. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Ansökan 

Situationsplan 
Planritning 
Sektionsritning 

3. Yttranden från sökande 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2020-04-02 
2020-02-18 
2020-02-18 
2020-02-18 
2020-02-18 
2020-02-18 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-04-21 

§ 54 Dnr Mbn 2020-282 
Yttrande över samrådshandlingar, detaljplan Veddesta IV, fastigheterna 
Veddesta 2:76, 2:73 och 2:65 m.fl. 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnämnden avger yttrande i enlighet med bygg-och 

miljöförvaltningens tj änsteshivelse. 

Ärendet i korthet 

En ny detaljplan planeras i södra Veddestas industriområde. Området ska ha 
karaktären av en blandstad och bestå av 600-900 bostäder, vårdinrättning, service, 
centrumverksamheter och kontor. Planerad bebyggelse kommer att uppföras inom ett 
kollektivtrafiknära område med närhet till tunnelbana, buss-, pendel- och 
regionaltrafik samt E18. Utöver detta planeras en förskola i anslutning till 
Kvarnbacken, samt två förskolor på innergårdar. Ett område vid Veddestabäcken 
planeras bli ett grönstråk med plats för lek och utevistelse. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteshivelse 
2. Yttrande över samrådshandlingar 
3. Plankarta med bestämmelser 
4. Planbeskrivning 
5. Miljökonsekvensbeskrivning 
6. Trafikbullerutredning 
7. Industri bullerutredning 
8. Miljöteknisk markundersökning 
9. Dagvattenutredning 
10. Vind-och solstudie 
11. Dagsljusberäkning 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-04-06 
2020-04-06 
2020-03-06 
2020-02-03 
2020-01-24 
2018-08-31 
2018-08-28 
2018-10-23 
2019-12-20 
2019-04-07 
2019-08-28 

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

A-
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Miljö- och bygglovsnärnnden 2020-04-21 

§ 55 Dnr Mbn 2020-2 
Skrivelser för kännedom 

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

till handlingarna. 

Handlingar 
1. Förteckning över skrivelser för kännedom 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-04-07 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnärnnden lägger förteckningen över 
skrivelser för kännedom till handlingarna. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-04-21 

§ 56 Dm Mbn 2020-1 
Delegerings beslut 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1teckningarna över delegeringsbeslut till 

Justerares sign 

handlingarna. 

Handlingar 
1. Fö1teckning över delegeringsbeslut miljö- och hälsa 2020-04-06 
2. Fö1teckning över delegeringsbeslut bygglov 2020-04-06 
3. Delegeringsbeslut Dm Mbn 2013-224 2020-03-10 
4. Delegeringsbeslut Dm Mbn BYGG 2019-890 2020-03-17 
5. Delegeringsbeslut Dm Mbn BYGG 2020-34 2020-03-17 
6. DelegeringsbeslutDmMbn2013-311 2020-03-19 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1teckningarna över 
delegeringsbeslut till handlingarna. 

.Ar 




