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Bygg lovsenheten 
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Endast via e-post till mi/io.bvgglovsnamnden@iarfalla.se 

Stockholm den 30 augusti 2019 

Dnr 2019-000383 

Angående bygglov för flerbostadshus på fastigheten Skäl by 3:227 

Efter genomgång med vår arkitekt och vår jurist som är specialiserad på plan- och 

bygglovsfrågor lämnar Holmstaden Skälby AB ("Holmstaden") följande yttrande med 

hänvisning till förvaltningens underrättelse den 17 juli 2019. 

BAKGRUND 

Holmstaden förvärvade fastigheten Skälby 3:227 ("Fastigheten") den 11 juni 2019. 

Avsikt med förvärvet är att uppföra ett boende med särskild service för vuxna enligt 

lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, ett så kallat LSS-boende. Den 

planerade och sökta byggnaden är utformad och anpassad enligt gällande krav och 

riktlinjer och består av sex lägenheter två plan jämte erforderliga 

personalutrymmen. 

LSS-boendet utgör den enskildes hem och det har inte en institutionell prägel. 

Insatsen tillkom för att tillförsäkra personer med funktionshinder tillgång till en lämplig 

och individuellt anpassad bostad med service. Verksamheten enligt LSS ska främja 

jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som 

omfattas av lagen. Den enskilde ska kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra 

människors liv som möjligt och i gemenskap med andra. Därför är det också viktigt 

att bostaden inrättas i en miljö som ger de boende förutsättningar för ett aktivt 

deltagande i samhällslivet Antalet boende i en servicebostad bör därför enligt 

lagstiftningens syfte vara så begränsat att serviceboendet integreras 

bostadsområdet och en institutionell boendemiljö undviks (se Bostad med särskild 

service för vuxna enligt LSS, Socialstyrelsen, 2018). 

Det finns ett stort underskott och därmed ett stort behov av LSS-boenden i 

tätbebyggda områden med tillgång till kommunikationer och samhällsservice. Inte 

minst är behovet stort i Stockholmsregionen. Det är därför ett allmänt och kommunalt 

intresse att få till stånd nya LSS-boenden i befintliga bostadsmiljöer. 



Fastigheten ligger i den norra spetsen av kvarteret Trollsländan och i korsningen 

mellan Penningvägen och genomfartsleden Skälbyvägen. Tillgängligheten och 

framkomligheten till Fastigheten är därmed mycket väl tillgodosedd. Fastigheten är 

naturligt avgränsad i relation till den övriga bebyggelsen i kvarteret till följd av 

topografin och ett befintligt skogsparti. Fastighetens läge, utformning och storlek gör 

den ytterst lämplig för ett LSS-boende. 

Bygg- och miljöförvaltningen har bedömt att Fastigheten ligger utanför planlagt 

område och därför grundat sitt beslutsförslag på en tillämpning av bestämmelsen i 9 

kap. 31 § PBL. Förvaltningen har med denna utgångspunkt föreslagit att vår 

bygglovsansökan ska avslås med hänvisning till att åtgärden förutsätter planläggning 

enligt detaljplanekravet i 4 kap. 2 § första stycket p. 3 PBL. Enligt förvaltningen 

kommer den sökta byggnadens användning få betydande inverkan på omgivningen 

och råder det stor efterfrågan på området för bebyggande. 

Förvaltningens beslutsförslag grundar sig emellertid på en felaktig rättstillämpning 

och därmed på en felaktig bedömning av de planmässiga förutsättningarna. 

Fastigheten ligger inom kvarteret Trollsländan som ingår i området för 

avstyckningsplanen för del av Skälby nr 3 samt Stora Björkeby, A 19270412 

("Avstyckningsplanen"). Enligt förvaltningens uppfattning har såvitt gäller kvarteret 

Trollsländan Avstyckningsplanen upphävts i samband med införandet av äldre plan

och bygglagen (ÄPBL) och i enlighet med 17 kap. 4 § ÄPBL då kvarteret skulle ha 

omfattats av ett beslut från länsstyrelsen år 1952 om nybyggnadsförbud enligt 109 

och 168 §§ byggnadslagen (BL). Denna bedömning är alltså inte korrekt. 

Vi har haft en relativt omfattande skriftväxling med såväl förvaltningen som med 

länsstyrelsen rörande frågan om Fastigheten ligger inom eller utanför planlagt 

område och vi har presenterat underlag och redogörelser som ger tydligt besked om 

att Avstyckningsplanen alltjämt gäller som detaljplan för Fastigheten. Det är svårt att 

förstå varför förvaltningen trots den presenterade utredning står fast vid sin 

ursprungliga bedömning att Fastigheten ligger utanför planlagt område och att det 

dessutom sker utan att närmare redogöra för de bakomliggande rättsliga motiven till 

ställningstagandet. 

Förvaltningens bedömning står dessutom i strid med relativt färska bygglovsbeslut av 

miljö- och bygglovsnämnden. Så sent som den 8 december 2017 motiverade 

nämnden ett bygg lovsbeslut för en träningsanläggning på fastigheten Björkeby 1 :276 

med att den sökta åtgärden inte stred mot gällande detaljplan - Avstyckningsplanen 

A 19270412 (Dnr BYGG 2017-000412). Fastigheten Björkeby 1 :276 ligger också 

utmed Skälbyvägen inom kvarteret Pilen cirka 400 meter från Fastigheten. Samma 

planmässiga bedömning har miljö- och bygglovsnämnden gjort i ett bygglovsbeslut 

den 21 december 2015 för ett flerbostadshus på fastigheten Skälby 3:490. Även den 

fastigheten ligger utmed Skälbyvägen och cirka en km från Fastigheten inom 

planområdet för Avstyckningsplanen. 
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GRUNDER 

Avstyckningsplanen gäller som detaliplan 

På grund av förvaltningens inställning upprepar och utvecklar vi skälen till varför 

Avstyckningsplanen gäller som detaljplan antagen med stöd av ÄBL och att 

Fastigheten därmed ligger inom planlagt område. 

Förvaltningen har i sin bedömning felaktigt utgått från att hänvisningen till 168 § i 17 

kap. 4 § ÄPBL också omfattar eventuella förordnanden om nybyggnadsförbud enligt 

109 och/eller 110 §§ BL i avvaktan på att vägar och va anordnats.1 Det är emellertid 

inte en korrekt tolkning och tillämpning av lagregeln. Lagregeln tar nämligen enligt 

ordalydelsen, förarbetsuttalande och Boverkets anvisningar endast sikte på förbud 

mot tätbebyggelse, vilket är det som avses med ett "förordnanden enligt 168 § BL". 

Enligt övergångsbestämmelserna till ÄPBL gäller avstyckningsplaner som 

detaljplaner antagna med stöd av ÄPBL såvida de inte innehöll förordnande från 

länsstyrelsen om förbud mot tätbebyggelse enligt 168 § BL. I de delar en 

avstyckningsplan innehöll ett sådant förbud har berörd del av planen upphört att gälla 

i samband med att ÄPBL trädde i kraft den 1 juli 1987. 

Såvitt gäller Avstyckningsplanen (A 19270412) har förbud mot tätbebyggelse enligt 

168 § BL införts inom kvarteren Tordyveln och Kronan, bilaga 1. På plankartan är det 

emellertid angivet att förbudet har upphävts vilket antyder att det inte råder 

tätbebyggelseförbud inom någon del av avstyckningsplanen. I plankartan har gjorts 

en hänvisning till akt 1723 av vilken det kan utläsas att tätbebyggelseförbudet aldrig 

har omfattat kvarteret Trollsländan och därmed inte Fastigheten, bilaga 2. 

Länsstyrelsens beslut den 4 juli 197 4 om upphävande av tätbebyggelseförbud ger 

också tydligt stöd för denna bedömning då det av beslutskartan går att utläsa att 

Fastigheten aldrig har omfattats av något tätbebyggelseförbud (Dnr 11.084-777-74), 

bilaga 3. 

Eftersom det aldrig har förordnats om tätbebyggelseförbud avseende kvarteret 

Trollsländan gäller den delen av Avstyckningsplanen sedan 1987 som detaljplan i 

enlighet med övergångsbestämmelserna till ÄPBL. Att Avstyckningsplanen gäller för 

kvarteret Trollsländan framgår också av miljö- och bygglovsnämndens 

bygglovsbeslut den 31 mars 2014 för bostadshus och gästhus på fastigheten Skälby 

63:103 som ligger direkt söder om Fastigheten. 

Mot bakgrund av ovan är det utrett att Avstyckningsplanen gäller som detaljplan för 

Fastigheten och att förvaltningen därmed i sitt beslutsförslag felaktigt förprövat 

ansökan mot bestämmelsen i 9 kap. 31 § PBL. Vår bygglovsansökan ska rätteligen 

prövas i enlighet med 9 kap. 30 § PBL. 

1 Förbud mot nybyggnad som utfärdats med stöd av 109 eller 110 §§ byggnadslagen (1947:385), 
innebar ett förbud mot nybyggnad utan tillstånd av länsstyrelsen innan vägar, vattenförsörjning och 
avlopp anordnats i erforderlig mån. Dessa förbud gäller numera som planbestämmelser. 

3 



Utgångspunkter för bygglovsprövningen 

Fastigheten får enligt den gällande planen nyttjas för bostadsändamål. 

Avstyckningsplanen innehåller inte några byggnadsreglerande bestämmelser 

förutom att 39 § byggnadsstadgan om minsta avstånd om 4,5 meter till tomtgräns 

ska tillämpas som planbestämmelse enligt 17 kap. 4 § tredje stycket ÄPBL. Det ska i 

det sammanhanget noteras att planbeskrivningen inte utgör ett rättsligt bindande 

dokument. 

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

åtgärden inte strider mot detaljplanen och vidare under förutsättning att åtgärden 

uppfyller kraven i bland annat 2 kap. 6 § första stycket p. 1 och 5, 6 § tredje stycket, 

2 kap. 9 § och 8 kap. 1 § PBL. 

Lovgivningen enligt PBL utgår från att avvägningar gentemot allmänna intressen är 

gjorda i detaljplanen. Sägs inget i planen om byggnadskvarterens användning och 

bebyggelsens omfattning, så har kommunen små möjligheter att reglera detta när 

bygglov ges. Mark- och miljööverdomstolen har i mål nr P 3987-17 slagit fast att "om 

det i detaljplanen saknas bestämmelser som begränsar byggrätten ska en prövning 

av tillåtligheten av en åtgärd ske mot de generella bestämmelser som finns i 2 och 8 

kap. PBL". 

Den sökta åtgärden är planenlig 

Den sökta byggnaden är som närmst placerad 4,5 meter från tomtgräns och den 

strider inte heller i övrigt mot några bestämmelser i detaljplanen. Den sökta åtgärden 

är således planenlig. 

Enligt förvaltningens tjänsteskrivelse kommer man föreslå avslag på ansökan även 

om Fastigheten skulle anses ligga inom detaljplanerat område. Detta skulle i så fall 

enligt förvaltningen ske med hänvisning till att det i planbeskrivningen anges att 

området är avsett att upplåtas för vanligt bostadsbebyggande av egnahemskaraktär. 

Planbeskrivningen är som sagt inte rättsligt bindande och kan inte läggas till grund 

för ett avslag på grund av planstridighet. I sin bedömning har förvaltningen inte heller 

beaktat det faktum att nämnden den 21 december 2015 i enlighet med vad som 

anförts ovan har beviljat en ansökan om bygglov för ett flerbostadshus på fastigheten 

Skälby 3:490 (§151, Dnr Mbn BYGG 2015-000788) och i det beslutet bedömt att 

åtgärden är förenlig med Avstyckningsplanen. Nämndens tidigare plantillämpning ger 

alltså tydligt stöd för att det inte finns något planmässigt hinder att uppföra ett 

flerbostadshus inom det planlagda området. Då nämndens tillämpning av 

planbestämmelserna har prejudicerande effekt medför nämndens medgivande av 

bygglovet på fastigheten Skälby 3:490 krav på godkännande av liknande åtgärder 

från andra fastighetsägare som omfattas av samma detaljplan. Detta följer också av 

den så kallade likställighetsprincipen. 
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Den sökta åtgärden strider inte mot anpassningskravet i PBL 

Eftersom detaljplanen saknar bestämmelser som begränsar byggrätten ska alltså 

bygglovsprövningen ske mot de generella bestämmelserna i 2 och 8 kap. PBL. 

Den sökta byggnaden kommer i likhet med den omgivande bebyggelsen uppföras i 

två plan med en för området accepterad och förekommande byggnadshöjd om sex 

meter, se exempelvis det relativt nybyggda huset på grannfastigheten Skälby 63: 103. 

Det rör sig om en relativt sett småskalig byggnad och den kommer inte till vare sig 

sin karaktär eller storlek avvika från den befintliga bebyggelsen på något märkbart 

sätt. Den befintliga bebyggelsemiljön präglas inte av något homogent intryck eller 

enhetlig utformning utan husen i området varierar i hög grad, vilket har betydelse vid 

bedömning av anpassningskravet. Området har inte heller sådana värden från 

historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt att det påkallar några 

särskilda hänsynstaganden. 

Med hänsyn till det anförda och de platsspecifika förhållandena i övrigt är 

utformningen och placeringen av den sökta byggnaden väl anpassad till den 

omgivande bebyggelsen och lämplig med hänsyn till stadsbilden och intresset av en 

god helhetsverkan. 

Trafikmiljön och infrastrukturen i området är mycket god och genomförd i enlighet 

med Avstyckningsplanen. Fastighetens läge gör att den sökta åtgärden utan problem 

uppfyller tillämpliga krav på god trafikmiljö, tillgänglighet, framkomlighet och 

avfallshantering. I direkt anslutning till Fastigheten finns dessutom tillgång till den 

kollektivtrafik som trafikerar området. 

Individerna som bor på ett LSS-boende har typiskt sett inte tillgång till bil och 

personaltätheten är låg i verksamheten. Tre parkeringsplatser tillgodoser därför väl 

kravet på att utrymme för parkering i skälig utsträckning ska finnas tillgänglig på 

tomten. Den sökta åtgärden kommer helt enkelt inte alstra ett större 

parkeringsbehov. 

Sammanfattningsvis utgör anpassningskravet i PBL inte något hinder mot att bevilja 

bygglov i enlighet med ansökan. 

Den sökta åtgärden strider inte mot omgivningskravet i PBL 

Enligt 2 kap. 9 § PBL får inte byggnadsverk utformas eller placeras på ett sätt som 

innebär att byggnaden eller dess användning medför betydande olägenheter för 

omgivningen. 

Fastigheten är belägen i en stor vägkorsning och har därför rågrannar endast i sydlig 

riktning. Fastigheten ligger på en lägre marknivå än den omgivande bebyggelsen 

inom kvarteret och den är naturligt och väl avgränsad mot grannarna av ett befintligt 

skogsparti. 

På grund av de platsspecifika förhållandena kommer den sökta byggnaden inte 

generera några olägenheter för omgivningen i form av försämrad sikt, insyn, 
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skuggning eller sämre ljusförhållanden. Med hänsyn till den restriktiva tillämpning 

som ska ske av omgivningskravet är det uppenbart att den sökta åtgärden inte 

förorsakar några sådana påtagliga olägenheter som avses i 2 kap. 9 § PBL. 

När det gäller användningen av byggnaden kommer inte heller den att förorsaka 

några olägenheter i lagens mening. Detta kan anses följa redan av lagstiftarens 

avsikt att LSS-boende ska integreras i befintliga bostadsområden Ufr också RÅ 1991 

ref. 33). 

Sammanfattningsvis utgör inte heller omgivningskravet i PBL något hinder mot att 

bevilja bygglov i enlighet med ansökan. 

Förvaltningens påstående om detaljplanekravet 

Eftersom Fastigheten ligger inom planlagt område aktualiseras inte detaljplanekravet 

i PBL. Mot bakgrund av att förvaltningen i sin underrättelse har framfört att den sökta 

åtgärden föranleder en tillämpning av detaljplanekravet vill vi ändå framföra följande. 

Vad gäller detaljplanekravet följer av propositionen att detaljplan inte krävs när 

planläggningen inte är den mest lämpade beslutsformen (prop. 2017/18:167 s. 18). 

Såsom det får förstås, avser förvaltningen med sin hänvisning till prop. 2017/18:167 

s. 15 lagstiftarens påpekande att en sökt åtgärd ska prövas genom detaljplan om de 

frågor som aktualiseras till följd av den bygg/ovsp!iktiga åtgärden är så pass 

komplexa att det inte är möjligt att utreda dem inom ramen för bygglovsärendet. Det 

är alltså frågornas komplexitet som är avgörande vid bedömningen om en sökt 

åtgärd aktualiserar detaljplanekravet. Vid bedömningen av om detaljplan krävs för ett 

byggnadsverk ska bl.a. den betydande inverkan och betydande miljöpåverkan som 

uppstår på grund av byggnadsverket beaktas (prop. 2017/18:167 s. 15). 

Vår bygglovsansökan inkluderar inte någon sådan komplexitet som åsyftas i 

förarbetena till PBL. Varken byggnaden som sådan eller dess användning kommer 

att ha någon betydande omgivningspåverkan i den mening som avses i 4 kap. 2 § 

första stycket p. 3 PBL. Under alla förhållanden kan den relativt okomplicerade 

ansökan prövas inom ramen för ett bygglovsärende och då krävs det inte någon 

detaljplan enligt bestämmelsen i 4 kap 2 § andra stycket PBL. Plankravet är alltså 

inte tillämpligt även om det skulle ha varit så att Fastigheten låg utanför planlagt 

område. 

Det föreligger sammanfattningsvis inte något hinder mot att bevilja bygglov i enlighet 

med vår ansökan. 

Med vänlig hälsning 

Halmstaden Skälby AB 
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Avskrift, 

umaatyrelsena i stockholms l!h1 resolu~ 

tiPn i Uro\\de varom nedan nurmara omfOnntrles, 

Gii.>lln Stool,holm a fondal1ontoret' den 12 11pril 

1927, 

Med bl.fogte i tvll enemplor av en utav la1ntrulltllren G,E, Milton 1!r 

1921 uppi:Uttad och av ai:kitekten Arvid St:l.lle llr 1926 Uver.arbatad karta, 

utvisande atyckningsplao Uvar del ,w 2 ~ntal Skltlby nr 3 och l/4 mant6l 

Stoi·a lljt!rkeby nr 1 i Jttrfl!Ha socken jllmte till kartan hUrande beskrivning, 

Ukaleclea i tvll e:11erupl11r, h!ir aktiebola5et llein pil. l11ndet i en hit ingiven 

,:mst!kllll anhllllit om godk!innonde av plancm ft!r hor1lrda omrlldea ordnande, 

l avgivet yttrande har lllnsnrkitekten i lttnot tillstyrkt bifall 

ttl1 framatllllningan. 

Lunsatyrel&an har ta3H tti.endot i tlvervllganda och prtlvar med attld av 

lagen dan 18 Juni 1926 om villkor i v:taaa fall .ff;h· Ugostyckning ooh ,lordav

atJndring skUligt godkänna fts:cevarande ftJralag till plan f!lr ordnande av det 

Il ovannl!mnda k111·ta n!lrnuu:a angivna omrllde, dock att J:rlln godkltnn,mdet undan• 

tages den Il kartan angivn11 ft!realagna faatighet9indelntngen, 

Den, som ick') Atntl,jes med denna resolution, !!ger att <ll!l.'uti hoa 

l<ungl, Maj1t i underdAnighet stlka !lndrl.ng g'lnom baav11r, vilka, av den kla• 

gande aj!Uv eller lagligen bet'ullnl!lkt:l.gat ombud underakrivM, skola till 

Kungl, justi~iedepartementeta e)tpedl.tion ingivas fUre klockan tolv ll trottion

de dagen, om e!ISl~ild p,art klagar, rncm, om klagan fUres av meniBhet, il fyi·t:l.o• 

femte dagen efter hUrav erhilllen dal, don dagen orUknad·dA sldant sker, eller 

och, om helgda3 dll intr!lf'far, a n!lsta atloko11d11g durefter- ftlre klockan tolv, 

vid vilka besvär skall fogaa bevis om tiden, dll rosolutionen blivit kla· 

ganden delgiven; varande dock klagande uven medgivet att pl eget llventyr i 

b0t11lt brov med allmllnno po8ten besvuren till Kungl, departementet instlndo/, 

År och dag som ovan, 

Nils Jltlc!n 

R4J:'l llengtason 

mrtt avskrivet iotysa-r1 

R!ltt avsltrivet bostyrkea 

P3 tjllnste11s vllgnar: 

Karl Bengcaaon 
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nes~rivnil'JB,e,. 

fUrslilg till ordniand~ av ett boetads6lllr3de 

best&endo av visa del av egendomen 2 mantal 

SklllkY nio 3 samt egendo\llen /lt9r!I llj6,;keby \ 
bada uti 

Jtt~flllla socken, Sollentuna hllred av Stock~ 
holme 1Hn, 

lfr&gavarande område U~ bolllget oia 1\ mil nordvllst om Stockholm, l 

sydoat gr!IJ.llilll:' det t:Ul Lund11 och. t<elveata ugor,. i_ sydväst till 1111$1!/llby ktl· 

p:l.ng, ~ nordväst till Sklllby t1vr.ig11 ttgor ,;,ah nordoat tiH VAlbi;r!Jll, · 

Omddet i sin helhet'· vilket !!ges och Oltj>.lö/1 tcrr;1~ av Akd!ibol~i)et 

Hem pli Lando:it, Il!." 11vsett /Jtt; 11ppU.t1;1$ .ftlr delo V/inH.gtf boita~sbebyggande av 
egnahl!mskari!l<t;llr, dels och f!l;' trllr,lgllrdsbru)t, dlt :I. enlighet med b:!.fqgad lir 

1921 upp11!U;tad · ooh lir 1926 olnjlrhiited plan, Å dcmna ur 0111d.det begrUt1$~t med 

bred, korepri~kad linje och o~fattar Qle 245 ht!ktat, 

\rad te:i:r1tngen betrttffp~, al består den i sydvust huvudsskHg,:m 1;1V en· 

sturre skogsbevuxen hUjdp1etll med en ma:i:kerad dalgdng lllngs vttatril gruns~n 

mot llllsselby, 'l'en11nge11 i Uvdgt beijt!lr av omv11xlande Jlkogabevux~ htljdp.ir_i::t~r •· 

och odlade delgAngsr, genomfl~tna av $tUrre avloppadiken. 

s&eom fr~mg&r av kartan 11ro redan stor~ delar av omtAdet ftirslllda och 

bebyggda och vllgar i viu utatrllckn:l.ns anlagda, Detta har skett eftet en Ar 1921 

upprättad plan, Emellertid her ftämkommit frasa som gjol."t att en mera s~edaptene 

ml!asig utl."edn:l.11g ftlr ol!ll.'Adota styckning och bebyggande bl;!,v:1.t nudv!lndig, 

Allt eftetsom de nngtlfnsende omr&dl\na uppl&t:i.te ftlr bebygg&nde o()h 

planer Jilh.•ftti· 1,1ppl1lttata, h111; behovet av ett BA,\,1.n:bete i ordnandet. av gemensamme 
et11fikfdgoX', dela frAn Stockholm, dela oml."Mena sinseme1111n, gjort sig allt 

met·a gllllande, En sådeu fr~11 av pX'i!llllr b0tydei11e Ur framdl:'ilgandeällV un .Wli'orta

bana till dE1e.s11 trl!kter, Genom samftJratll.nd mel1än d!trav bertl,:,da bost11d11omrll.d13n, 

h11, en ut,:edn:l.ng ftlrebl."ngts hllrom, I iltort sett hal." hUrvid.flHjta dl!n av Statens 

ftJtortsbanakommieaion uppdragna etr!tckningen, FUr Sklllbya vidkoll)illllnde Ur 

linjen flyttad nil.got V!lijterut och kollllller nu in p& omr&det v,d en pleta, benämnd 
Tumultet, varillit koraning pa olika htJJd sker roed spangä • llltsselhy Jtlrnv!lg, 



I 

/ 
I 

\ 

( 

,· 
I 

l 

) 

) 

Den plane,nda ftlrortsbanan har givetvis mndftlrt an dal ftlrundringat 

i planen ftJ,: Sktttby, Bl.a, har ft3n den ftfreslagne hUlpllita<;1n .ftllmdragita 

ftlrbindels~leddr till redan befintliga eller plnnereda.trafikledar i nllrhet· 

en, Lltngre. norrut skllt b1man p& an, oentralt genom .hela omrlldat i dktnins 

no)!dost ~ aydvll!!t gllende tr11fikvltg, Vad den !lldr,; 1 Intes11lby • bamin betr!#· 

f!lr, har. i plimen utfo11ruats ett ~o,;g vid dess t:Hlttmriada atationaplate inom " 

Sk!!ll>y, F,;&n dettei torg utgl\ r;edan attl,;re v!lg1p: /,It lj!lter,. non· ooh v11stei;. 

l'Ui; tlyrigt har i d11t nya planftlrelaget l:tlr Skllllly, strW;in gjort:a 

att ft1ra11kla vllgnutet, _.i;e pli lt!nipligt elitt 8lllllllanknyt11 det mod de angrlln· 

eande plan<1mrll.dew.1 1 att gUrlil vllgarna l!fmpligare ur bilcrefikeynpunl,t och att 

taga vederl.>Urlig hllnsyn till möjlighet :!!Ui; degv11ttnete nvrinning t:tl.1 4e be• 

fintliga avloppedikena. 
tn01I1 det i nordoet belUgna Stora BjtlrkeJ;yomradet ~ar framftlrta tvUnne 

11t<1,;a trafikledet ilol!l kotmlll fr/!n l.\mdas planomr&.de al:lder durom. D11as11 vltgar 

hava aaMnnnfUrta till en torgplato, varitrlln trafiken fortalltter At nord• 

VIiat lunga en r'lk och l~k,;1 J;red vllg aom insllr i regionplanoQylltemet ftlt 

S.~09kholms~tr11k~e1i·~. 

Till nunmda torg anknyter sig uven en från Bark11i:by hlll.lplata pli V1111terl\s-. . . . . 

banan korom,mda VII&, vilken lll;ldan fortal!ttel' lit sydost och Wergllr i <len 

ov1mnttrunda centr11l11 tra.Hkvl!gen ge1wm llklllby nE!d mot llll$1lEilby, 

På gr11nd av de gjorda ttndr:f.ugarna i vllgnl!tot bar ett antal tomt• 

pla~ser fUrl:(nd,:1;1ta till ein 11re1Jl. lll!rvid har :I. aUml!nh!lt i11kt~1111ite att 

~reäten 1500 kvadratmeter eJ.1.mdetekridits, men hM: i !>Il del fall de 1921 

u,l113da tomterna bibelhåll+te till sin areal llnsktlnt dti·ount1ai:btlga ftlrut 

nll11111d11 ar~u,1., Pel!tt tttr att :f.clte llaairtka bolag0t :fdn derae synpunkt sett 

ontldiga koe tnlidm.', 

PA arund av att bolaget Ätnjuter ataten3 jordftlrinedlingalön har 

i den tidigare styckningaplnnen stora omriden avsatts fur trttdgärdsbruk 

och hav11 dessa indelningar ej rubPats mera lin va,;! ilom betl.ngat'!I av lind

ringarna i vllgeyetemet, 

Vad betrl!ffar l:lVriga fUrhal:1.tmden ·J.non1 planen, aa har atorll omddon 

reoerverets till llllmllnna platser ochmkvartera ~i·k i behtlvlig utstrltckning 

utlagts fur offentlige byggnader. 
Behovet av friskt vatten tillgodoses tillsvidare genom brunnar, 

och avloppstr&gsn ttr av$edd ett 1Ueos medelst ~ppna diken, 
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Genom att den v~ttenledning, som beslutits fremdraga~ ftAn GUr• 
valn till en d<?l iW Stockho1.ma norra ft1rat1tdar 1 kolll!ller 1;1tt 11tt11cka,,oig 

Uver lljtlrkel,y ooh Skl!lby l!gor; hat mUj1:1.ghet erhilllita ftlr dessa olllX'lldens 
fUr111ferule med vatten och har bolai;iet gått i ftlrfattning om IIL>P!:lllltnnde av 

ftlrslag hltrtiU, 

Stockholm rlan 16 oktober 1926, 

· MVlO STILLE 

arkitekt 

Rlltt avskrivet.intygar: 



Bilaga 2 

Ttllk& .lan1_IIJ1fql1 .. 111 
S!cddicllmi lii.n. blll.1.11 
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KARTA ANGIVANDE MRÅDEN FÖR VILKA 
FÖRBUD MOT TÄTBE YGGELSE SÖKES 
STADSARKITEKTKDNTORET, J KOBSBERG DEN 10 MARS 1969 

STELLAN HAVERUNG 
STADSARKITEKT 

PE R OLOV DANIELSSON 
PL NARKliEKT 'i:(J~··. ! 

/ • ~ GRÅNSLINJE FÖR a.JR DEN FÖR VILKA FÖRESLÅS FÖRBUD • r•• . .....,,.. MOJ TÄTBEBYG_!)ELSE JÄMLIKT 1~6 ! Efl'OGNAOSLAGEN 
•, 

0 

• • ------ QRANSL1NJE FOR OMR OÅR TAT8E8YOOELSEFÖRBUD TID!OARE •, ... • . • 'tj?',\ • • "77777777.> ÅTERKALLATS · ., "/I ,.::: ~. geFoie~~LLvl~KET ÄTBEffi'GOELSEFÖRBUO FÖRESLÅS 

STADSMK!TEKTKONTORET ! JÅRFÄLL DEN 14 AUGUSTI 1972 

¾, 
SKALA_ 1:1Q_Q~o~· • ._ W~'ösft~~~~KT t;,oph 11J,z-n 
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Skälby 
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-----,·-1:.> ··:; 
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JAKOBSBERG DEN 10 MARS 1969 
~,\len lf I+ .19~; 
~r:,; .: · STELLAN HAVERLING t' . .: STADSARKITEKT 

PEHR OLOV DANIELSSON 
PLANARKITEKT 

ti•J.I !~i:: ·~· = 
QM;:ÅDC. =oR V1 LKET FÖRESLÅS FORBUO 1,jQT 
TATBEBYGGELSE JÄMLIKT 168 § BYGGNADS LAGEN 

f\;,::/,~:' •. 
~ .. ,:·:~:,, : . 

: ik¼t.A 1 :4000 

tt1J;3z) 

, •. ,;, ............. ::1 - ÅTERKALLATS 
OMRÅDE OÅR TATBEBYGGELSEFÖRBt.JD TIDIGARE 

BIRGIT LU.NDEBERG 
T.f. STADSARKITEKT -- -
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: ;· ::_. ' .. ._:: ·::.·: -:: : : : ·: ·.,l;:;;_---:\ ... 
liii!L ·-;--'- KÄRTÄ. ANGIVANDE OMRÅDEN FÖR VILKA 
,lh5, ,a:ssly,olse;,.FÖRBUD MOT TÄTBEBYGGELSE SÖKES 
~,b;:1<!,olm_,1an. bes!utSTADSARKITEKTKOf\\TORE"I: JAKOBSBERG DEN 10 MARS 1969. 
lt ., I//-:]. 19,14,, ,f'\··.··.. STELLAN.·. HAVERLlNG 
'.ir ·. ·· · · . STAD SARK!TEKT 

PEHR OLOV DANIELSSON 
PLANARKI TEKT 

-~ ;;; 
~ r · ·· ···1 

OMl=lÅOC. i="QR VILKET FÖRESLÅS FORBUO '-IOT 
TÄTBEBYGGELSE JÅML!t<T 168 § BYGGNADS LAGEN 

OMRÅDE OÄR TATBEBYGGELSEFÖRBUO TIDIGARE 
ÅTERKALLATS ;~ 

I"' • u::;::I OMRÅDE DAR TÄTBEBYGGELSEFÖRBUD FORESLÅS 

llfAL:~ 1 :4000 ~- BLI ÅTER<ALLAT 

;,, -:S .. - STADSARKI TEKTKONTORET t JARFA LLA DEN 6 FEBRUARI 1974. 

, ... ,:;z.. t&! i 

:lirtL:. 'j'g::,Zlr ),RGIT Lt/NDEBERG 

~~ V At STADSARKITEKT 
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Lll.NSSTYRELSEN 
S'rOCKHOLMS Lll.N 
.Plan. och byggnadssektionen .... 
UJnmsseccaf' 
L Blombore/1.lS 

AyElkr1.ftar 
Kfm 
B;vnd 
Lark 
~lm 
l)tlm 
P,!i, 
~idn 
Akten 
PlirmGll 

Po1!cd11u1 

S~pl ZJ 

Sir' :355_ 

V le.,..... -~ ,,, rf.l-ll 
., ti.., /Oi.7'3 ~·-tf) 

se~ 16Wi, STOCKHOLM 16 

Pn~ 103 23 

Avekri:tt -25,7,1969 

IHKOM 
IANSSTti35~N STOCKHOlMS !ll/ 

rlffl. ,cll ~-k!iM,n 

3 0 APR 1971 

i• 22 /GG/ i Jz.(1fij ' • . l 

ln::c;.11:i!J 3 
lz:;i·x-.:::~::::.,::::r:;~ 

P?, os .. 71 

221lG1-;a..69 

· INKOM 
CIVILDEP .• 

12. 11. 69 

llyggnadcf6rbu4 ,l!lnlikt 168 § bymmilll>laiJon 1Bom t1'0 .,,_ 
r4d~n· i SJ5lllbv i Jthoffl11n kommm 
Lllnaat7r0l..,. prllvar, '18d atHd av 168 § byggnallalagon och 
83 § ~ataae,,n, skall.si 1'!11'01'1DD, att tlltba!wmlaa . 
ioka JO!I Il&!> l'Ulll inom tro omr&dan :I. Skalby i "°"'""'""• Vilka 
områdon ccm:ranftlllor l:ilOd ollar utgtlr dol av omrll4oD fur 
Villm l6Daotyrol8"D QOdklint nvot~lao don 12 opr:1.1 
1927 ooh don ~l l9S3, Oi,rllllom lla:r p6 CD till llroadot 
bH1'lll<l9 kllrto anaivita mod rad boerllnaD1:J8a11~o, FtlrbUdet 
skall (llllla Ullo vidare iDUll dooo Q!!DOrlunaa f8ro1'111mta, 

!ralml mot dotta. boolut cd farao hoa: ~ODU!lGOD, gm:um bosvar. 
~. im.d.erts~ av don klacnnt1c ej1.!lv ollar l.r.;sl:laon 
bo1'111lm!l!:t:leat aobull, skall ll!l in!t<Jl,mt till oirtldoport...,_ 
tet inom t1'0 veckor *&i dot ~ f:lck 4ol ov beslutet. 
Per mODighot är &iok boov!iratidan fet> veckor, 

lleav!lrm kan irulllndao mod poaton :I. botolt llrov, 

P6 1/lrulotyrolaona vlll,lar 

Olof L3U!l/l8tr&o 

I.Bro lllombora 

lloatyrkaa på tjllnatana vllgoar 

. # 
(/,qoha;,d />9""-' 

?6,,:, /'lc17-t?7-t? ,/ 
Gotuod,e,, 
Kcrcl~,:in,m<>l:orgct<:,n 8 

Talofon 
es-u: ssro 

6-~°'4{0t.-

' -
"f ....Jr:<-..,.. 
Q sk,._,;,., 

Pc,tglrol:onto 

351n 

'\.-.:<ty.:.<{._ 11-,11 

J l '11 

-·· - --- _,..-, 
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. CIVILDEPARTEMENTET 

·, 

Pc•!~b-.. 

''" 103 lO STOCKHOI,/,\ 2 

Utdrag 
DEPARTEa:NTSPROTOKOLL 

;;/ .. 1,· . 
f'h_,"f.f I il 

21.4.1971 P ;5a7/69 
OcJg,n Onr /1 

'1~ 

§ ;, 

Avskrivning av besvär 
Dro, 22G6l-5S-69, 22G6l-l25-69 

lllKOM 
IJ.:lSST,~m:.H STG(l:};!)tl:.) W! 

t/:.,- oc:1 t;·=•J~OZllot,o~ 

3 0 APR 1971 , 

,fzi'i Gc,i 12..J1l~ L.:..:..::·:."'::"":.:-=:.:..-. ____ ..... ! 

Nils-Arne Sandsjö och Sven Westin har hos Kungl. Maj :t 
anfört besvär över länsstyrelsens i Stockholms län be
slut den 25 juli 1969 a.ngäende byggnadsförbud jämlikt 
168 § byggnadslagen inom tre områden i Skälby i Järfälla 
kommun. 

Sandsjö och Westin har sedermera åt"erkallat besvären. 

DepaX"tementschefen, statsrådet Lundkvist, beslutar av
skriva ärendet från vidare handläggning. 

Bestyrkes i tjänsten 
;;: . 'i'" /+, 
~ , ,,J, ,i ,,Lt°el.,-r.,,{'v 
Gutli Pettersson · 

Utdrag till 

statens planverk (P 2186/69) 
länsstyrelsen(+ prövade handlingar) 
länsarkitekten 
byggnadsnämnden 
N~ls-Arne Sandsjö, Lundavägen 26, 170 23 BARKARBY 
Sven Westin, Lunde:.vägen 24, 170 23 BARKllRBY 

Gclucd,e,s 

Mynl!c_ri::o! 2 

•"•"•" • ·,w ,',. ,; ,;,',,(' 

Telafc,n 
2'~00 
08-Zl&lCD 

s:1 
1 



ÄNSSTYRELSEN 
TOCKROLMS LÄN 
laneringsavdelninaen 

;i t:t". lä.nsarki tekt 

Kopia 

BESLUT 

1972-12-11 

'1 

11,084-1914f~-c1.7"-2-~-=---, 
' I l'.-L(O!,J 

L:i!~l'Yl.:i:~; ! ~Ttt~i~:;.:s l.tli 
L.:,,::,1:.~i:r.~.:;.,1 

Göransson / - 5 FEO 1973 

,-i1 L ']'-, : . ·-- _,..,.JI. I 

Upphi;vandc av by6gnadsförbud inom ett område ·mellan Kro;~äGer/'Q1@i'" ..,..,, ..... ,..,,:. 
~~nv~~en i Skfilby, Järfälla kommun 

Genom beslut den 25 juli 1969 förordnade länsstyrelsent med stöd av 
168 § by5znadslaaen och 83 § bycGTiadastaa.ean att tätbeby55else inte 
fin~e ä5a rum inom tre omrldcn i Skälby i Jarfälla kommun, vilka 
områden sammani'öll med eller ute:jorde dol av områden för' vilka läns
styrelsen c;oc1känt avstyckningsplan den 12 april 1927 och de!1 29 april 
1,933. Förbudd skulle Gälla tills vidare till dess :mnorlunda för
ordnades. 

Vid sammanträde den 23 oktober 1972 hemställde kommunfullmäktisc, om 
1:.pph.Svando av förordnandet avse~nde den del av ovann:imnda områc~en1 

som på. <)Il till .:i.rendet hörafäOo karta anai·lits ~.ietl ckrcfferinc;. 

Länsstyrölsen upphiiver det av l~nssty:relscn genom ovannäunda beslut 
meddelatle förbudet vad avser omrädct mellan Kronväi;on och Banv85en i 

.Skälby i Järfä.lla komoun. Området har på en till ärend0t hörande karta 
aneivits meU sk:rofierinc. 

Besvär enliet bila::..--a (Formulär B). 

Gunnar Schantz 

Kopia: 
plonenh, 2 ex 
knfm 
bynd 

• ölr.i 
FBM 
kung delG 
akten 
pärmen 

SM/St-\ 

17ZJ 

Sune Göransson v k._._,t 

.J e..:,., 

Besty:rkes på tjänstens väenar 

S~- ~ cm 



i :l~t-:~-- ·}\;, 
Ui.NSSTYRELSEN 
St~ckhohu; Hin··.· · 

Pfanerin~,-ddningen 

Kopia 

BESLUT 

1974-07-04 il;oa4-777-7 4 
. ,lia.ndläge;aro· 

l : a lt'Jl.'il.incon.jör 
H Andersson 

08/24 55 00/2181 LAN!ffl'1msi, srriiKHClu~s IAN 
ien!mll1riollliofu '""""'/ ·- Up!)hä.vande av b;rmnadaförbud inom 

SJdilby1 Jä.r.i'filla kJ:)fl~ 
två 

1 7 OKT1974 .. 

I Tu I l l 
omr.:l.d~do::i_t OlD Bäll'V'agbn i 

Genom bealut don 25 juli 1969 förordnade länsoty:rclacnt mod stöd av 
168 § b:rGenadslat;cn och 83 § byggnadssta!lgan, att tätbobyggolse inte 
i'inge ll.e;a rum inom tro omr-J.den i Skä.lb;r i Jff.ri'filla kommun, vilka om
:r:å.dcn oallI!DanfOll m<:d cllcx utgjorde del av omr&.dcn för vilka läns
styz,alcon eoG.kU.11.t avsi;ycknillgsplan den 12 april 1.927 och den 29 
april 1933, R:irbudot skulle efill.a tills vidare till dess· annorlunda· 
i'ärordnados. · 

Vid samuanträde don 22 ap:ril 197 4 hemstäliå.e" kåilloUnfulimäktiec om 
upphävande av föro:rdnandot avseende två om:cl.den s;rdoot om Jko.W.igen 
i Skäl.by, vilka al'l...givitS på tv-.3. särskilt till ä:rondet l1örande 
kai'tor. 

Länsotyrelson upphti'.var dot av länsstyri::ilcrm genom ovann&.milda b!:!slut 
. meddelade: förbudet vad nvscr o7annätrada tv& omrll.dcn s;rdo:lt om nan

vägon i ko!!!IDUnon, vilka. pG. tv-J. ::iärskilda til1. ärendet här.:i?ldo kartor 
. angivi te med Svaxta: b"egrä.nsui:ngclinjlll:'1 

;; • Jlesvä,, enligt bilaga (l!omulä,, T). --- . 

p.,,t,,<1,. .. 
r.o, 72067 

I dan tslutliga. -handle{;iZD,ingoti.av detta. ärende bar deltagit bitr. 
,lfulzaz,kHc~teu Uiln mi{;"'[;'strä.ai, be::ilutande~ bitr .. lån:Ja.rkitckton 
Sune Göra.nooon, förotlrae;al!do, län.oa.ssessorn GUll!.l::!.Z' Schantz, byr.l
dircktö:;:en foif Wi•etblad och 'CiYilingcnjö":ren :;1.a.E611 S;inchcz-Lövy. 

Uils Iråeefltx-ö.m 

J'årffill:'! kn 
planenh 2 ex 
knf'1 
bynd 
lmät-enh 
Flli1 
·kung delg 
na turv. -on."lt 
rutten 
pärmen 

Sune Göransson «_ (O_li-.7o 
1"7?3 lll:,~ ·~• <0, 

U.j. ~estyrkes ln,.,. {),,,d,c· ='-'e.,.4-,J."-. ~M--~-----,-
11<,oi.,odtou 

H..,..,..,koroolao 29 

T•lolon 

03-2~ ,~ 00 

""'ln1rokonl0 

:!!112-6 

104 2l STOO:HC!J,\ 22 

".;,,,,, "", ,.,,,,,., ,;;c,. --

9 



Handlägge;:i-e 
i:e byråing 
H Andersson 

signeras: 

jur g ~ 
1 "t l rna ,--tv 
naturv 

Uppll~vflnoe i:iv .. Pyggl),'fid!'lföf~~ii il].()))] två område.n sydost om 
Banvagen i Skalby1 .Järfälla kommun. ·. 

Genom beslut den 25 julj_ 1969 förordnade ls med stöd av 
168 § byg~nadsl~gen ~ch 83 .§ byggnadsstadga:i, att tätby
byggelse inte f 7nge aga rum inom tre område.n i Skälby i Jär
falla kommun, vilka omvåden •sammanföll med ell.er utgjorde 
del av områden för vilka ls godkänt avstyckningsplan den 
12 april 1927 och den 29 april 1933. Förbudet skulle gälla 
tills vidare till dess fl,nnorlunda förordnades. 

Vid sammanträde den 22 april 1974 hemställde kommunfullmäk
tige om upphävande av förordnandet avseende två områden syd
ost om Banvägen i Skälby, vilka angivits på två särskilt till 
ärendet hörande kartor. 

Ls upphävar det av ls genom ovannämnda beslut meddelade för
budet vad avser ovannämnda två omrqden sydost om Banvägen i 
kommunen, vilka på två särskilda till ärendet hörande kartor 
angivits med svart,. begränsningslinjer. 

Besvär enligt bilaga (Formulär T). 

I den slutliga handläggningen av detta ärende har_delt~git 
bitr länsarkitekten Nils Häggström, beslutande, bitr lans
arkitekten Sune Göransson, föredragande, länsassessorn Gunnar 
Schantz, byrådirektören Leif Wretblad och civilingenjören 
Ram6n Sanchez-Lövy. 

I': 0,_ ,J / . ', 

!// I/; /4M/11hn'l,f; 
,Nils Häggitröm 

/Järfälla len ) 
v planenh 2 ex + K. (it 

knfmV · 
v bynd + y;,._[ it) 

lmät-enli v 1!LI( 
vFBM~K (Jl-.l 
\/kung delg' 
vnaturv-enh 
vakten 
vpärmen 

~>( 
Sunelaö~ansson 

\ 
\ 

\ 
i--- -
\ [ln: 
' \ 1 \,1m.\1:\U\F111-' .. t. -'-a~-- • ·•·•- -





LiJ.NSSTYllELSEN 
Stockholms län 
Pfancringsi\ vd_clningen 

Kopia 

llll1SLUT 

11.084-777-74 

i1'ft<oiv1 

J~!J-p~ ·23 
Bosr 1, 0, .. >· 

.. Handlägge.re 
11 e i13rä:l.nge11,jtlr 
H Andersson 

08/24 55 00/2181 

./. 

Po1todron 

Bo)( 22067 

Upphävande av byggnadsförbud inom 
Skäl by, Järfälla kommun 

'' "' EP. 

tvä omrädo~ sydost om Banyägon i 

G~nom beslut den 25 juli 1969 förordna.dö länsstyrelsen, med ettld av 
168 § byggnadslagon ooh 83 § byggnadsstadgan, att tätbebyggelse inte 
finge äga rum inom tre om:aäden i Sk!tlby i J~ffilla kommun, vilka om
räden sammanföll med ollo:a u'l)gjorde del av omräden för vilka läns
styrelsc,n goil1d111t avstyokningsplan den 12 april 1927 ooh den 29 
april 1933• Fö:abudot skulle gälla tills vidare till doss annorlunda 
förordnades. 

Vid sammanträde den 22 april 197 4 hemstfilide koramimfuilmäktige om 
upphävande av förordnandet avseende två områden sydost om Banvi;lgen 
i Skäl by, vilka angivits på två särskilt till ärendet hörande 
kattor. 

Länsstyrelsen upphävar det av länsstyrelsen genom ovannämnda beslut 
meddelade förbudet vad avser ovannämnda två områden sydost om Ban
vi;lgen i Jfommtmen1 vilka, på två särskilda till ärendet hörande kartor 
angivits med svarta beg-~änsningslinöur, 

Besvär enligt bilaga (Formulär T). 

I den i;lutliga handli;lg,Jningen av detta ärende har deltagit bitr. 
länsar!d ;,ek ton Mila Häags·hrtlm, beslutande, bi tr. lttns!U'ki tekten 
Sune Göransson, .föi·odragande, länsassossorn Gunnar Sohantz, byrå
direktören Leif Wrotl,lad ooh -civilingenjören Ramon Sanohez-Lövy. 

Nils Häggs tröm 

Länsstyrelsen anhåller om besked 
huruvida besvär anförts över detta 
beslut. 

Sv:ne Göransso ---~~-°.~J.f1.l:~€ .. l.=t~~~1L läp den 
Järfälla kn 
planenh 2 ox 
knfm 
bynd 
lmät-enh 
F'Il!1 
kung dolg 
naturv.-enh 
akton 
pä:cmon 

INl(L ,,·, 
ll\NSSJYRHSL;l r,a "lie 'i.IS LJIN 

Planotln,1savtlo I ni ng1n 

2 5 SEP1974 

Enligt up drlg. 

lntlll denn~ dag har, sAvltt I Bostads~ 
depnrtementet förda register utvisar, 
Icke anförts beevär Gver detta beslut 

Stockholm den 1-\i'(t/.:.;L 18 

)/ Jlegletrator 

·---- RK/ ---·---~·-------·-------Bestyrkes~ ~~-------
Oo1ök1odron 

Hl>n!vorkoraolon 29 

Tolofon 

08·24 55 00 

Po$lglrokonto 

3 51 72 • 6 

104 22 STOCKHOLM 22 



LÄNSS!t':tRELS.!!l?l 
STOCKHOLMS :r,~ 
;l'laneringsavdelntnåen BESVÄRSHÄNYISNING Bilaga 

FORMULÄR T 

Den. som vill överklaga länsstyrelsens beslut skall 
göra det skriftligen genom besvär hos Kungl, Maj:t, 

Besvärshandling skall ha kommit in till bostadsde
pa.rtementet inom tre'veckor från den dag då ltlaganden 
fått del av beslutet, 

I besvärshandlingen skall anges länsstyrelsens beslut, 
Vidare bör anges vad som yrkas och de omständigheter 
som åberopas till stöd för yrkandet, 

IG.aganden bör i besvärshandlingen uppge namn, yrke, 
postadress och telefonnumm~r. 

Insänds besvärshandlingen med posten skall det ske 
med betalt brev adresserat'till: Bostadsdeparteroentet, 
Fack, 103 20, STOCKHOLM, 



ÄNSS!l'YRELSEN 
!l'OCKliOLMS LÄN 
1aneringsavdelnil1gen 

])nr 1.1. 

Beslut om k:ungclrelsedelgivning 

Länsstyrelsen beolutar att beslutet i ärendet med ovanstäende 
diarienummer skall delges genom kungclrelse i följande ordning 

Il[ 
154 
I I 

Infclras i tidning inom 7 dagar 

Anslås pä Jcommunens anslagstavla 

Särskilt meddelande till vissa personer 

personer etc 
711,o/1 ? 
7'/. c/JJ 
f/./. (J/ 11 
7,J. t'! 17 
71/C(,/! 

tlt'·O-/.lf 

?t;, o I 26j l-jd 

Handlingarna hålls tillgängliga hos 

LÄN>f'J ri',~ ,, p ~."-e1"~":JS l--a t.;c.f, ~J~.2.-")~ 
3 +,, yfodc.¼t..~. f ~ o-•"". de:.i-11 ~,,sf.: /'i)-'( 

Alf Axlid 

+ 



JÄRFÄLLA 

Kommunal.kansliet 

. I. 

Länsstyrelf!en i Stockholms län 
Planeringsavdelningen 
Box 22067 
104 22'STOCl<HOLM 22 

Upphävande av byggnadsförbud inom två områden sydöst om 
Banvägen i Skälliy; Järfälla kömlilun · 

Kommunfullmäktige i Järfälla kommun får härmed ingiva ansökan 
om upphävande av byggnadsförbud för två områden sydost om 
Banvägen i Skälby s·om markerats med svart kantfärg på till 
ärendet hörande kartor • 

Handlingar i ärendet översändes i 4 exemplar, varav ett 
original. ,. 
~ ---.:::::__... ___ <:::'___ __ ---A.._> 

Sten Piehl 
Sekreterare 

11.J·f!i·AN ERIN~RA~L.t .7// flfcilm d ~,ljl,W-
&,· L/(,1/IJ.'lf/ ~ 
t . .. blwaainlll! ' 

Uldelnlngsadress Postnummer 
Box 55, 175 21 

I 

Ortnamn 

Jörfillla 1 

I~ 

Kontorandress Telefon 

0768110060 

Postgiro 

3 0916-7 



( 

·~ 
? 
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HANDLINGAR 

tillhörande ansö)<an om upphävande av byggnadsförbud inom två 

områden sydöst om Banvägen i Skälby, Järfälla kommun, 

Stockholms län, upprättat på stadsarkitektl<ontoret den 

6 februari 197'+. 

1. Kartor originalexemplar 3 

2. Översiktskarta 1 

3. Stadsarkitektkontorets skrivelse den 
6 februari 1974 1 

'+. Protokollsutdrag från byggnadsnämndens samman-
träde den l'+ februari 197'+ § 53 1 

5. Protol<ollsutdrag från kommunfullmäktiges samman-

träde den 22 april 197'+ § 102 1 

st 

" 

sid 

" 

" 
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KARTA ANGIVANDE OMRÅDEN FÖR VILKA .. .. .. 
FORBUD MOT TATBEBYGGELSE SOKES 
STADSARKITEKTKONTORE~ JAKOBSBERG DEN 10 MARS 1969 

STELLAN HAVERLING 
STADSARKITEKT 

PEHR OLOV DANIELSSON 
f'LANARKITEKT 

b~~/~+ i Qll,,Å[k · ~P vrU<ET FORE':LÅ:, FORBUD MOT 
TAfBFBYGGELS[ IAML lf' 168 9 BY GGNAllSLAG[N 

OMl>.\'.)E DAR TATBtBYlii,f, SFl'ORBUD 
ÅTF F,><AL LA' c, 

[ •. _J BLI Å f[Rr<At ,.A' 

S 1 IIDSARV,',eTl'CJN'ORF' I JAf1FALLA lJ[\ 6 

1?:-,;y,..A- LJ ~ 6cc1 
BIRGIT LUNDEBERG / 

Tf. STADSARKITEKT 

FFBRUARI 19'/I.,,,,. 
f\11!:.1('<'..H i".iV Ju,·,"'"'· 1 

J,,,, ·22 april 1974 § 102 
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KARTA ANGIVANDE OMRADEN FOR VILKA .. .. .. 
FORBUD MOT TATBEBYGGELSE SOKES 
STADSARKITEKTKONTORET. JAKOBSBERG DEN 10 MARS 1969 

STELLAN HAVERL!NG 

STADSARKITEKT 

PEHR OLOF DANIELSSON 

PLANARKITEKT 

QtvC::ÅDt. ::-op VILKET FÖRESLÅS FÖRBUD MOT 
TATBEBYGGELSE JÄMLIKT 168 § BYGGNADSLAGEN 

OMP-iDE DAR TATBEBYGGELSEFÖRBl.10 TIDIGARE 

ÅTE~KALLATS 

JM~ÅDE J.i:.P -ATBEBYG3::.LSEFÖRBUD FORESLÅS 

3L, ,'.\TE_Pr<:.L-AT 

ST..l.OSARV:lTEl'HJ:s-:"Cl'lE~ I JJ..RFALLA DEf\i 6 FEBRUARI 1974. 

BIRGIT LUNDESERG 

t.f STADSARKITEKT 
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FÄLLA KOMMUN 

tadsarki tektkontoret 1974-02'-06 P 1/74-356 

Tf stadsarkitekt B Lund~~~J:!Qc.,_, ___ _ 
INKOM 

lJ\N.SST'li!ElSEH STOC1(HGLMS Ll\il 
Plana rlngs1ivd:;ln!ttal'l1l 

20 MAJ1Q74 Byggnadsnämnden 

Upphävande av byggnadsfÖrbud inom två områden sydöst om 
Banvägen i Skälby 

Genom beslut den 25 juli 1969 förordnade länsstyrelsen, med 
stöd av 168 § BL och 83 § BS att tätbebyggelse inte finge 
äga rum inom.tre områden i Skälby vilka områden sammanföll 
eller utgjorde del av områden för vilka länsstyrelsen god
känt avstyckningsplan den 12 april 1927 och 29 april 1933, 
Förbudet skulle gälla tills vidare till dess annorlunda för
ordnades. 

Genom beslut den 2 april 1971 och den 11 december 1972 samt 
genom fastställande av stadsplan 1vid Neptunivägen den 

/ J/. 21 oktober 1973 har förbudet upphävts för vissa delar av om-
,/. rådet vilka markerats på bilagda kartor. 

Genom av byggnadsnämnden gjorda planutredningar och beviljade 
dispenser ifråga om fastighetsbildning och bebyggelse har 
behovet av byggnadsförbud upphört dels för ett område mellan 
Banvägen och gränsen mot Stockholms kommun och dels för ett 
område mellan Banvägen och banvällen till den numera nedlagda 
Lövstabanan. 

Byggnadsnämnden föreslås därför besluta 

att hos kommunfullmäktige hemställa om att fullmäktige hos 
länsstyrelsen gör framställning om byggnadsförbudets upp
hävande för två områden sydöst om Banvägen vilka markerats 
på bilagda k7ta, 

·~I. ' i,.,_/.v~ 
Birgi't':!:.ndeberg / 
Tf stadsarkitekt 
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Kal> 21 012 166 - KommUM!~!i~bolao&I 

§ 53 Dnr B l/7~·366 

] l!!Kill,( 
Ur1~'1'fl!EUBI ~L\!S Wl 

PlMlliti111M'/&.1_1111*n 

2 D M/\Jl974 

Upphävande av byggnadaf&bud inom två områden sydöst om 
Banvägen i Skälby 

Stadsarkitektkontorets yttrande föreligger. 
Föredragande planarkitekten, 

Byggnadsnämnden beslutar 

att hos kommunfullmäktige hemställa om att fullmäktige hos 
länsstyrelsen gör framställning om byggnadsförbundets upphävande 
för två områden sydöst om Banvägen vilka markerats på till 
ärendet hörande karta • 

Zf 
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gnadsnämndeg 
loateringskontoret 

lt·I 

§ 102 Dnr 118/74 003.350 
Förslag om upphävande av byggnadsförbud inom två områden 
sydost om B.:tnvHgcn i SkH]by 

Byr,gnndsnänmdcn hacle överlfönnat förslag om upphävande av 
byggnnduförbucl inom två områden sydost om Bnnvägcn i 
Sklilby, . 

Exploateringskontorct hade i skrivelse den 27 februari 
1974 yttrat sig Uvcr förslaget, 

Ko~1mun[ul lmilktige beslöt på förslag av kommunstyrf'lscn 

att hos länsstyrelsen nnh3.lla om upphävande av byggnnds
Törbud inom två områden sydost om BanvHgcn i Sldil by som 
markerats med svart knntfHrg pt1 till ilrendct hörande 
karta, 

L11d,wJ~b~·slyrkt1ndc .•. , . ~.., C . , " ... < , 71,11, ((/4' tel'.,.·.·/.· .. ·,.·.· 
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