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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-09 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Dnr Mbn BYGG 2020-000485 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning, 
VIKSJÖ 2:595 (AGRARVÄGEN 2)   

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden 

 

1. Bygglov med liten avvikelse ges med stöd av 9 kap. 31 b § Plan- och bygglagen 

(PBL). 

 

2. Rivningslov för komplementbyggnad ges med stöd av 9 kap. 34 § Plan- och 

bygglagen (PBL). 

 

3. Avgift fastställs till 84 608 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 ett flerbostadshus på en tomt 

som tidigare till viss del är bebyggd. Det nya byggnadsförslaget överskrider tillåten 

byggnadsarea (BYA) med 59 kvm (4,9 % av hela byggrätten). Avvikelsen bedöms 

vara en liten avvikelse förenlig med planens syfte. Bygg- och miljöförvaltningen 

föreslår att bygglov med liten avvikelse ges. En befintlig komplementbyggnad om 35 

kvm rivs även. 

 
Handlingar 

1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-09-09 

2.  Ansökan 2020-06-30 

 Ritningsförteckning  2020-09-09 

 Situationsplan, nybyggnadskarta  2020-06-30 

 Planritningar 5 st.  2020-09-09 

 Takplan  2020-09-09 

 Fasadritningar 4 st.  2020-09-09 

 Sektionsritning  2020-09-09 

 Markplaneringsritning  2020-09-09 

 Beskrivning  2020-09-09 

Kontrollansvarig 

För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 

godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig.  är certifierad 

kontrollansvarig med behörighet K, godkänd av RISE Certifiering till och med  
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2024-04-04 med behörighetsnummer SC0521-14. 

Ärendet 

De två bostadshus som finns på tomten är byggda år 2005 och omfattar två av de tre 

delområdena, tillsammans är de 760 kvm BYA. För att uppfylla hela detaljplanen 

planeras nu kvarstående del att bebyggas. Ett tillkommande hus om knappt 500 kvm 

BYA är tänkt att uppföras med en grundläggning av betongplatta på mark, därpå fyra 

våningar samt sadeltak. Fasaderna putsas i ljusgrön kulör med vita 

fönsteromfattningar, fönster och dörrar har beigegul kulör, balkongerna får fronter av 

ljusgrått krenelerat metallgaller, yttertaket täcks med traditionell mörkgrå takpapp 

och svarta plåtdetaljer. Byggnadsarean överskrids med 59 kvm, därutöver noteras att 

det totala antalet lägenheter inom tomten blir 64, inte 40 som detaljplanen 

föreskriver. 

 

Huset innehåller 32 lägenheter fördelade på 1 - 4 ROK och de bostadskomplement 

som krävs. Lägenhetsplanlösningarna är väl utformade och uppfyller med god 

marginal de grundläggande kraven.  

 

Friyta och parkering ordnas på tomten, även cykelparkering. 

 

Grundläggande samhällsservice finns inom nära gångavstånd. 

Förutsättningar 

Tomten omfattas av detaljplan D 2003-05-12 C där den avsedda markanvändningen 

är bostäder, högsta tillåtna byggnadsarea (BYA) 1 200 kvm fördelade på tre 

avgränsade områden inom tomten – ett med fem våningar och två med fyra. 1,1 

parkeringsplatser per lägenhet ska anordnas, vind får inte inredas. Husen avses   

innehålla fyrtio lägenheter. 

Området finns inte med i kommunens kulturmiljöplan. 

Lagstöd 

Av 9 kap. 31 b § PBL framgår att trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får 

bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är förenlig 

med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på 

den avsedda marken, på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat stads- 

och landskapsbilden samt trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö. 

 

Enligt 8 kap. 1 § PBL ska en byggnad vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, 

färg- och materialverkan och vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. 

Yttranden och kommunicering 

Berörda grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över förslaget. Ägare till 

fastigheterna VIKSJÖ 2:4, 2:178, 2:179, 2:180, 2:588, 2:605 och 2:606 har hörts. 

Några yttranden har inte inkommit. 
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Ärendet har remitterats till berörda avdelningar på bygg- och miljöförvaltningen och 

till E-ON fjärrvärme. 

 

Alla synpunkter som framförts har kommunicerats med sökanden. 

Motivering 

Den byggrätt som finns kvar på tomten utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt, all 

nödvändig infrastruktur finns på platsen. Förslaget bedöms uppfylla 

utformningskraven på god helhetsverkan i stadsbilden och på god form-, färg- och 

materialverkan för byggnaden i sig, samt vara lämplig för ändamålet och inte 

medföra någon olägenhet för omgivningen. 

 

Den överskridna byggnadsarean anses utgöra en liten avvikelse förenlig med syftet 

med planen, som förutom själva uppfyllandet är att möjliggöra bostäder. De 

tillkommande 59 kvadratmetrarna är av väsentlig betydelse för att uppnå god 

bostadskvalitet och standard i lägenheterna som tillskapas. 

 

Våningsantalet innehålls. Vinden används endast som förråd och teknikrum vilket 

gör att  bostadsinredning inte är möjligt och därmed anses det vara i enlighet med 

detaljplanen och med våningsbegreppet i 1:4 § Plan- och byggförordningen (PBF). 

 

Om full byggrätt utnyttjas blir de fyrtio lägenheterna som föreskrivs ca hundra kvm 

vardera, ett förhållande som redan tidigare frångåtts och som inte längre är möjligt 

att förverkliga. 

 

Kommunens parkeringsnorm tillämpas. Friyta prioriteras före parkering när det råder 

brist på tomtyta i enlighet med 8 kap. 9 § PBL. 

 

Den angöring för nödvändiga transporter till tomten som finns idag används  

fortsättningsvis, ingen ny in- eller utfart behövs. 

 

Parkeringsytor ska vid hårdgörande förses med oljeavskiljare för rening av 

dagvattnet enligt Järfälla kommuns riktlinjer. Möjliga VA-anslutningar finns att 

tillgå i omgivande gatumark. 

 

En fjärrvärmeledning som går över tomten kommer att behöva flyttas. Alla arbeten i 

närheten av fjärrvärmeledningen ska göras i samråd med E-ON Fjärrvärme. 

 

Det finns inga registrerade markföroreningar på platsen. 

 

Enligt kommunens bullerkartläggning från år 2010 klaras gällande trafikbullerkrav, 

dock kan noteras att en busshållplats är placerad inom hundra meter från byggnaden 

vilket kan innebära risk för lågfrekvent buller vilket behöver beaktas i samband med 

byggnadens dimensionering för att klara gällande krav för bostäder. 

 

Fastighetens avfallshantering kommer att skötas på samma sätt som idag, t.ex. är 

sopkassuner på kvartersmark anlagda med hämtning från Agrarvägen. Kommunens 

avfallsföreskrifter ska följas. 

 

Framkomligheten för räddningstjänsten är tillgodosedd. 
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Bygglov kan ges med stöd av 9 kap. 31 b § PBL. 

Företagskonsekvensanalys  

Ärendet bedöms ha positiv påverkan på det lokala näringslivet eftersom ett utökat 

antal bostäder kan möjliggöra ett större kundunderlag för närliggande verksamheter. 

 

 

För Bygg- och miljöförvaltningen 

Bygglovsavdelningen 

 

Amanda Touman Redstorm Niklas Nyström 

Bygglovschef Handläggare 

 

Beslutet skickas till: 

Sökande 

Fastighetsägare 

Kontrollansvarig 

Beslutet delges: 

Gränsgrannar och andra kända sakägare vars synpunkter går emot beslutet 

 
Kungörelse 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) och meddelande 

skickas till gränsgrannar och andra kända sakägare 
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