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Nämnde. dyl. 

Plats och tid 

Beslutande 

övri~ä närvaranae . 

Juste rare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sammanträdesdag 

2019-05-07 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Veddestarummet, Posthuset, Riddarplatsen 5, kl. 19.00-20.20 

Ordförande Lars Bergstig (L), Tony Haddad (C), 'Samsam Abdiaziz 
Ahmed· (S) ersättare för Andreas Fogeby (S), Sabina Gudmundsson 
(M), ersättare för Stig Drevemo (M), Andreas Lindenhie1ia (KD), Leif 

' ,:. Nilsson (S) ersättare för Veronica Sällemark (S), P'eter Ulander (S), . 
Christoffer Hörnhagen (V), Anders Lindström SD). 

Ersättare: Timo Wiksten (M) och Evy Komberg{MP). 

Tjänstepersoner: Bygg- och miljödirektör Johan Bergman Gäv § 57), 
miljöche;f Jenny Färm, bygglovshandläggare Helena Fermsjö, , 
bygglovshandläggare Niklas Nyström, ·ekorioinichef Mäda Lundholin, 
tf. avdelningschef kvalitet och verksamhets stöd Jan Hellström och 
nämndsekreterare Tove Nilsson. 

i . i · 

Peter Ulander 

Sekreterarens tjänsterum, torsdag den 9 maj 2019 kl. 14.00 

Sekreterare  Paragrafer 52 - 64 
Tove :,; ·' sson · 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG 
Miljö- och bygglovsnämndens protokoll från sammanträdet 2019-05-07 är justerat 2019-05-09 
och finns på Bygg- och miljöförvaltningen. 

 
Tove Nilsson 

I Detta anslag sätts upp I Anslaget tas ned 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2019-05-07 

I ' 

§ 52 
Justering 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
: ' 

1. P~ter Ulander (S) utses att tillsammans med ordföranden jvstera protokollet 
torsdag den 9 maj 2019 ld. 14.00. · · ; . 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

I 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden utser Peter Ulander (S) 
att tillsammans med ordförandenjustera protokollet torsdag den 9 maj 2019 kl. 14.00. 

§ 53 
Fastställande av föredragningslistan 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
,, 

1. Föredragningslistan fastställs utan ändringar. 

I 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

§ 54 Dm Mbn 2019-3 KON 
Rapporter och information från bygg- och miljöförvaltningen 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över rapporter och information till 
handlingarna. 

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

2019-04-23 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över 
rapporter och information till handlingarna. 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2019-05-07 

§ 55 Dm Mbn 2019-569 
Miljö- och bygglovsnämndens budgetförutsättningar 2020 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
I 

1. Förslaget till budgetförntsättiringar 2020 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen. ' , · .. 

Ärendet i korthet 
Kommunstyrelsen har i januari 2019 beslutat om riktlinjer för budgetarbetet för perioden 
2020-2021. Näinndema fick då uppdraget att lämna en k01tfattad beskrivning och analys 
av sina förutsättningar på nämndnivå. Beskrivningen ska omfatta mål och dsker, 
nyckeltal, volymer, investeringar, känslighetsanalys samt en :framåtblick. 

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-15 
- - . 

2. Miljö- och bygglovsnämndens budgetförntsättningar 2020 

3. Bilaga 1 Förslag till kvalitetsnyckeltal och planerad produktion 2020 

4. Bilaga 2 Förslag till driftbudget 2020 

5. Bilaga 3 Mål och styrdokument 2020 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

§ 56 Dm Mbn BYGG 2018-853 
Anmälan angående tillbyggnad av komplementbyggnad utan 
startbesked samt ommålning av fasad,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Med stöd av 11 kap. 51 §plan-och bygglagen (PBL) påförs fastighetsägarna  
 en byggsanktionsavgift 

om 3 720 kronor för tillbyggnad av komplementbyggnad. 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. 20 § PBLSåreläggs ägarna till fastigheten  att inom 
fyra månader från beslutet eller domen vunnit laga kraft vidta rättelse gällande 
omfärgning av fasad på enbostadshus. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser beslut om byggsanktionsavgift då en tillbyggnad av komplementbyggnad 
har skett. Ärendet avser även ett rättelseföreläggande gällande ommålning av fasad. Den 
aktuella fastigheten är belägen i en radhuslänga om sex stycken fastigheter. Eftersom 
åtgärderna har påbötjats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett staitbesked ska en 
byggsanktionsavgift tas ut. 

I : 



Sida C,l1ÄRFÄLLA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 4 (8) 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
2. Digitalt underlag, foto platsbesök 
3. Klagomål 
4. Flygfoto 2015/2017 
5. Yttrande från fastighetsägarna 

Sammanträdesdag 

2019-05-07 

2019-04-16 
2018-12-19/2019-03-07 
2018-11-29 

2019-04-11 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Besluts gång 

oraföranderi konstatel;fil: att miljö- och bygglovsnamnden be.slufar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. · 

§ 57 Difr Mbri BYGG 2019-133 
Anmälan angående tillbyggnad av skola samt nybyggnad av 
förrådsbyggnad, påbörjat utan startbesked, VIKSJÖ 3:489 
(HÖGBYV ÄGEN 193) 

Miljö-9'ch bygglovsnämndens beslut i.' 
I 

I' 

· 1 1. Med stöd av 11 kap. 51 §plan-och bygglageri (PBL) påförs s6kande Järfälla kommun, 
Tekniska nämnden (org.m. 212000-0043) en byggsanktionsavgift om 160 053 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 både tillbyggnad av skola och nybyggnad 
av förrådsbyggnad på fastigheten Viksjö 3:489 har utförts utan att staitbesked har getts. 
Eftersom åtgärden har påbörjats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett 
staitbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. 

Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
2. Foto platsbesök 
3. Bilaga uträkning sanktionsavgift 
4. Bilaga uträkning sanktionsavgift 
5. Ritning plan, fasad, sektion 
6. Yttrande från sökande 

Jäv 

2019-04-15 
2019-03-14 

2019-03-25 
2019-04-12 

På grund av jäv deltar inte bygg- och miljödirektör Johan Bergman i handläggningen av 
detta ärende. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Besluts gång 

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

Justerares sign / 

~J 



··,. 

g:J1ÄRFÄLLA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Sida 

5 (8) 

Miljö- och bygglovsnämnden 2019-05-07 

Justerares sis 

§ 58 Dm Mbn BYGG 2019-112 
Väsentlig ändring av eldstad utan startbesked,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Med sföd av 11 kap. 51 §plan-och bygglagen, PBL påförs fastighetsägaren  
 en byggsanktionsavgift om 4 650 laonor. 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 byggsanktionsavgift för väsentlig ändring av eldstad utan startbesked. En 
ny kassett har 2016 satts in i en befintlig öppen spis. Då åtgärden har påbörjats innan 
miljö- och bygglovsnämnden har gett ett startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. 

Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteslaivelse 
2. Sotarintyg 
3. Yttrande över tjänsteslaivelse 

2019-04-24 
2019-03-08 
2019-04-16 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Besluts gång 

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

§ 59 Dm Mbn BYGG 2019-105 
Takkupa utan startbesked,  

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL påförs fastighetsägarna  
 solidariskt en 

byggsanktionsavgift om 5 812 kronor. Avgiften ska betalas till Järfälla kommun inom 
två månader efter det att beslutet har delgetts de avgiftsskyldiga. Faktura för avgiften 
skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en tillbyggnad i form av en takkupa 
utan startbesked. Fastighetsägarna har lämnat in en anmälan för bygglovbefriad takkupa, 
men inte fått startbesked innan takkupan utfördes. Eftersom åtgärden har påböijats innan 
miljö- och bygglovsnämnden har gett staitbesked ska en byggsanktionsavgift ska tas ut. 

Handlingar 
1. Bygglovenhetens tj änsteslaivelse 
2. Ansökan anmälan 
3. Fasadritning 
4. Planritning 

2019-04-24 
2017-03-29 
2017-03-29 
2019-01-11 
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Miljö- och bygglovsnärnnden 2019-05-07 

5. Gatuvy och flygfoton 
6. Yttrande över tjänsteskrivelse 

2016-2018 
2019-04-23 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 
J 

, · Ordföranden konstaterar att imiljö- och bygglovsnärnnden beslutar i enlighet med 1 ; • 

Josteoues stg~ 

bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 

§ 60 Dnr Mbn BYGG 2019-126 
Bygglov i efterhancl för uppförande av plank,  

 ,. 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Bygglov beviljas i efterhand med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 

2. Startbesked och slutbesked beviljas i efterhand med stöd av 10 kap. 23 och 34 §§ PBL. 

3. Avgift för bygglov faststäps till 4 322 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Då ärendet är avgjort.inom rätt tid har avgiftsreducering ej 
utfåtts. F~ktura för avgiften skickas separat. 

4. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL påförs , en 
byggsanktionsavgift om 5 134 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 bygglov i efterhand för uppförande av plank som utfördes 2015 respektive 
2017 gemensamt av de boende på Galaxgränd 14-16. Eftersom åtgärden har påbörjats 
innan miljö- och bygglovsnämnden har gett bygglov och staitbesked ska en 
byggsanktionsavgift ska tas ut. 

Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
2. Utdrag baskarta 

Konstruktionsritning och· fasad 
Fasadritning 
Ansökan bygglov 

2019-04-24 
2019-04-04 
2019-04-04 
2019-03-13 
2019-03-13 

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 2019-05-07 

Justerares sign 

§ 61 Dm Mbn BYGG 2018-256 
Ändrad användning av lokaler till lägenheter (8 st) i flerbostadshus samt 
nybyggnad av uteplatser med skärmtak 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Bygglov ges ined stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. :., 

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

. J. Avgift fastställs till 55 947 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
_ kommunfullmäktige).-Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften 
-har därmed inte reducerats. Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ffäslaget avser ändrad användning av lokaler i markplan till åtta stycken nya lägenheter i 
flerbostadshus med tillhörande åtta stycken uteplatser och skärmtak. 
Åtgärderna föreslås i ett befintligt flerbostadshus uppfört år 1964 i fyra våningar, beläget i 
_Kallhäll med adress Legendvägen. 

Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 

-2. Bygglovsansökan med bilagor 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Besluts gång 

2019-04-23 
2019-03-18 

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

§ 62 Dm Mbn BYGG 2017-819 
Uppsättning av fasadskyltar (Flottiljen köpkvarter), BARKARBY 2:25 
(MAJORSVÄGEN 4A) 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 §Plan-och bygglagen (PBL). 

2. Avgift fastställs till 5 460 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun
fullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. Ärendet har avgjorts inom rätt tid. 
Avgiftsreducering har ej skett. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser ansökan om bygglov för att sätta upp två större digitala fasadskyltar på en 
handelsbyggnad i ett köpkvarter. Ansökan omfattar även två mindre entreskyltar som 
kommer hanteras i ett separat beslut. 

Handlingar 
I. Bygglovavdelningens tjänsteskrivelse 2019-04-24 

2.~ sökanw 2017-11-08 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2019-05-07 

I . 

'· .1, 
. I 

Skyltritning 
Illustration 1 
Illustr.11tion 2 
Illustration 3 

3. SökaRdes inlaga 

2017-11-08 
2017-11-08 
2017-11-08 
2017-11-08 
2019-03-12 · 

Miljö- och· bygg lovsnämndens behandling 

Besluts gång 

I' · · 
.,. 

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

§ 63 Dnr Mbn 2019-2 KON 
Skrivelser för kännedom 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över skrivelser för kännedom 
till handlingarna. 

Handlingcir 
1. Förteclming över skrivelser för kännedom 201'9-04-23 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

.1 

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

§ 64 
Delegeringsbeslut 

Dnr 2019-1 KON 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningarna över delegeringsbeslut till 
handlingarna. 

Handlingar 
1. Förteckning bygglov 
2. Förteckning miljö- och hälsoskydd 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Besluts gång 

2019-04-23 
2019-04-24 

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

Justerares sign /4 




