
eJ JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Nämnd e. dyl. 

Plats och tid 

Beslutande 

övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

2018-10-16 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Veddestarummet, Posthuset, Riddarplatsen 5, kl. 18.00-19.00 

Ordfårande Aphram Melki (C), Andreas Fogeby (S), Sabina 
Gudmundsson (M) ersättare för Björn Lindforss (M)§§ 117-119, 
Björn Lindforss (M)§§ 120-128, Oscar Cederlund Fridell (S) ersättare 
för Susanne Axelsson (S), LeifNilsson (S), Tony Baddad (C) ersättare 
för Henning Eriksen (MP), Stig Drevemo (M), John Öster (L) 
ersättare får Lars Bergstig och Gert Jansson (KD). 

Ersättare: Sabina Gudmundsson (M)§§ 120-128, 
Mikaela Östh (M) 

Tjänstepersoner: Bygg- och miljödirektör Johan Bergman, 
ekonomichef Maria Lundholm §§ 117-119, miljöchef Jenny Fätm, 
bygglovchef Amanda Tournarr Redstorm, avdelningschefkvalitet och 
verksamhetsstöd Robeli Jägare, miljöinspektör Gabriella Östman, 
bygglovhandläggare Helena Fetmsjö och nämndsela·eterare 
T o ve Nilsson. 

Stig Drevemo (M) 

sekreterarens tjänsterum, måndag 22 oktober 2018 kl. 10.00 

sekreterare aragrafer 117 - 128 
T o ve Nilsson 

_ 
stig-D~~;;i~o·cM:) ---

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG 
Miljö- och bygglovsnämndens protokoll från sammanträdet 2018-10-16 är justerat 2018-10-22 
och finns på bygg och miljöförvaltningen. 

 
Tove Nilsson 

Detta anslag sätts upp Anslaget tas ned 
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~JÄRFÄLLA 
Miljö- och bygglovsnämnden 

§ 117 
Justering 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

2018-10-16 

l. Stig Drevemo (M) utses att tillsammans med ordförande justera protokollet 
måndag 22 oktober 2018 kl. 10.00. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden utser Stig Drevemo (M) att 
tillsammans med ordförandejustera protokollet måndag 22 oktober 2018 kl. 10.00. 

§ 118 
Fastställande av föredragningslistan 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Föredragningslistan fastställs. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden fastställer föredragnings
listan utan ändringar. 

§ 119 Dnr Mbn 2018-5 KON 
Rapporter och information från bygg- och miljöförvaltningen 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
l. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över rapporter och information 

till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
l. Gabriella Östman infmmerade om aktuella detaljplaner. 
2. Amanda Tournarr Redstmm infmmerade om kommande bygglovärenden. 
3. Maria Lundholm informerade om månadsuppföljning per september 2018. 

Handlingar 
l. Förteckning över rapporter och information från bygg- och miljöförvaltningen 

2018-10-02 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger fötieckningen över 
rapporter och information till handlingama. 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2018-10-16 

Justerares sign 

2/W 

§ 120 Dnr Mbn 2018-897 
Yttrande över samrådshandlingar, detaljplan Veddesta etapp III 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
l . Miljö- och bygglovsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö

och bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse. 

Ärendet i korthet 
En ny detaljplan planeras i södra Veddestas industriområde. Området ska ha 
karaktären av en blandstad och bestå av 600 bostäder, kontor, handel, hotell och skola. 
Planerad bebyggelse kommer att uppföras inom ett kollektivtrafiknära område som 
omfattar en uppgång till tunnelbana, närhet till buss-, pendel- och regionaltrafik samt 
El8. Utöver detta planeras också idrottsanläggningar inom området, varav en ca 1,2 
km lång skidanläggning som mestadels ska vara belägen under mark. 

Handlingar 
l. Yttrande över samrådshandlingar 
2. Plankarta med bestämmelser 
3. Planbeskrivning 
4. Trafikbullemtredning 
5. Miljöteknisk markundersökning 
6. Dagvattenutredning 
7. PM Geoteknik 
8. Luftkvalitetsutredning 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2018-10-04 
2018-09-05 
2018-09-05 
2018-06-07 
2018-05-24 
2018-04-10 
2018-04-09 
2018-03-09 

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

§ 121 Dnr Mbn BYGG 2018-653 
Revidering av bygglovtaxa 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
Miljö- och bygglovsnämndens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

l. Föreslagen bygglovtaxa fastställs från och med l januari 2019 och tidigare gällande 
taxa upphör att gälla. 

Ärendet i korthet 
En forändring av bygglovtaxan föreslås till år 2019, vilket innebär såväl ökningar som 
reduceringar av avgifter for bygglovsåtgärder for att få rätt kostnadstäckning per 
ärende typ. 

Handlingar 
l. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2018-10-03 
2. Förslag till ny taxa for prövning och tillsyn inom plan- och bygglagens (2010:900) 

område. Bygglovtaxa Järfälla kommun. 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2018-10-16 

Justerares sign 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Lämnade förslag 

Ordföranden Aphram Melki (C) yrkar bifall till bygg- och miljöförvaltningens förslag 
till beslut, med tillägget att föreslagen bygglovtaxa fastställs fi·ån och med l januari 
2019. 

Beslutsgång 

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

§ 122 Dm Mbn 2018-962 KON 
Översyn-och ändring av taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
l. Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa; "Taxa för 

tillsyn inom strålskyddslagens (2018:396) område" fi·ån och med l januari 2019. 
I samband med detta upphör tidigare gällande taxa att gälla. 

Ärendet i korthet 
Bygg och miljöförvaltningen föreslår förändrad taxa för miljö- och bygglovs
nämndens område inom strålskyddslagen att gälla från och med den l januari 2019. 

Handlingar 
l. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-04 
2. Förslag till taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (2018:396) område 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

§ 123 Dm Mbn BYGG 2018-602 
Strandskyddsdispens för schaktning för anläggning av vattenledning, 
ÄNGSJÖ 1:1 och LUGNHAMN 1:1 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
.1. Dispens fi·ån strandskyddsbestämmelsema i 7 kap. 15 § miljöbalken medges med 

stöd av 7 kap. 18 c § punkt 5 miljöbalken. 

2. Området som dispensen avser ska vara allemansrättsligt tillgängligt och har ingen 
tomtplats enligt 7 kap. 18 § fmiljöbalken. 

3. A v gift fastställs till ~O 920 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faletura för avgiften skickas separat. 

~ l+f/ 

Sida 

4 (7) 



~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2018-10-16 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser dispens från strandskyddsbestämmelserna för markarbeten genom 
nedläggning av vattenledningar för anläggande av skidspår. Vattenledningarna ska 
möjliggöra konstsnö till skidspåret. Skidspåret har delvis samma sträckning som 
befmtligt motionsspår. 

Handlingar 
l. Bygglovenbetens tjänsteskrivelse 
2. Ansökan 
3. situationsplan 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2018-09-14 
2018-09-03 
2018-09-03 

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

§ 124 DnrMbnBYGG2018-606 
Affärslokal tagen i bruk utan slutbesked, SÄBY 3:78 (FL YGINFARTEN 4) 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
l. Med stöd av Il kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL påförs sökanden/ 

fastighetsägaren Barkarby Järfälla Säby 3:22 AB (org. nr. 16556619-6688) en 
byggsanlctionsavgift om 20 248 kronor. A v giften 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 en butikslokal om 173 kvm som tagits i bmk efter ombyggnad (ändrad 
planlösning och ändring i brandskydd) innan byggnadsnämnden har gett ett 
slutbesked. Eftersom lokalen har bötjat användas utan slutbesked ska en 
byggsanktionsavgift tas ut. 

Handlingar 
l. Bygglovenbetens tjänsteskrivelse 
2. Beslut om bygglov och startbesked 
3. Plan- och fasadritning 
4. Foton från platsbesök, 2 sidor 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2018-10-01 
2018-08-03 
2018-08-03 
2018-09-06 

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

Justerares sign 

~ ,f11vl 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2018-10-16 

§ 125 Dm Mbn BYGG 2018-424 
Mur uppförd utan startbesked,  

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

 och  
solidariskt en byggsanktionsavgift om 15 242 kronor. Avgiften ska betalas till 
Järfälla kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den 
avgiftsskyldige. Faktura får avgiften skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser en olovligt anlagd mur som är 31meter lång och 1,2 meter hög. Muren 
är uppförd 2017 utan bygglov och sta1tbesked. Del av muren är placerad på prickad 
mark som inte får bebyggas. Eftersom åtgärden har påbö1jats imlan miljö- och 
bygglovsnämnden har gett ett stattbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. 

Handlingar 
l. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
2. Foton från platsbesök 
3. sektionsritning 
4. situationsplan 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2018-10-01 
2018-08-31 
2018-06-12 
2018-06-12 

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

§ 126 DmMbnBYGG2018-571 
Anmälan angående tillbyggnad av balkong utan bygglov,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
l. Med stöd av Il kap. 51 § PBL påförs fastighetsägmua  

 och  en byggsanktionsavgift 
om 22 750 laonor. Avgiften ska betalas till Järfälla kommun inom två månader 
efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faletura för avgiften skickas 
separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser beslut om byggsanktionsavgift för olovligt utförd tillbyggnad av 
balkong på enbostadshus. Åtgärden har utförts under sommaren 2018 och har skett 
innan miljö- och bygglovsnämnden hm· gett ett stmibesked, därmed ska en 
byggsanktionsavgift tas ut. 

Handlingar 
l Bygglovenhetens tjänsteshivelse 
2 Foto från platsbesök 
3 Yttrande fastighetsägare 

2018-10-01 

2018-09-27 

Justerares sign 

~H 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2018-10-16 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

§ 127 Dnr Mbn 2018-3 KON 
skrivelser för kännedom 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
l. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över skriveler för kännedom 

till handlingarna. 

Handlingar 
l. Fölteckning över skrivelser för kännedom 2018-10-02 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över 
skrivelser för kännedom till handlingarna. 

§ 128 
Delegeringsbeslut 

Dnr Mbn 2018-2 KON 

Arbetsutskottets förslag 
l. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningarna över delegeringsbeslut till 

handlingarna. 

Handlingar 
l. Fölteckning miljö- och hälsoskydd 
2. Fölteckning bygglov 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2018-10-01 
2018-10-01 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningarna över 
delegeringsbeslut till handlingarna. 
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