
~ JÄRFÄLLA KOMMUN 

oe l4IMada ~ da!S18glstrems enigt PersonupP{j11öll!gen (PULJ § 10. 
DalBrllcjmt anvlndl ror admnls1ra1!on w fartlwmUjlpglfter. Filt h'fom18tion ocn 
nltls(es J regl"1vt vander man elg W &df8b81l 1Ano91 ned pä b1Mk8tt8n. 

Fastighet och sökande 

Ansökan om lov 

Ankomst&!ämpel 

Fastighetsbeteckning 1 / _ /I ,:;; r> L _ I Fastighetens adress . .-
V <?!-cf Q<I!........}. ru< 2 ! .Zo kc,-0/2 v. I--0 
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Sökande, för- och efternam9 ~ 
1
_ ,c, .d 'il I Person-/Organisalionsnummer 

!J/} /4_s.fr•; J"la rr_u 1 S-..16~ö/ - 39'.S-,.? 

~ 

Utdelni~sadress (gata, box.etc.) 1 ..t,_ f I Po~tadress ,r· / 
C,0 f/B -X?&Å , c ac;e./61(K..rJ,~/q,v,.._ /I~ 3~ ~CK.0 lJ/lk----

Telefon dagtld,(även riktnummer( / 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 

Byggherre, för- och efternamn (om annan än ovan) 

Telefon dagtid (även riktnummer) 

E-postadress 

Fastighetsllgare, tomtrttttsinnehavare (om annan an sökande} 

Ansökan avser 

D Bygglov D Marklov 

Tidsbegränsat lov till och med: 

D Förhandsbesked D 
Atgärd(er) som ansökan avser 

D Helt ny byggnad 0 Tillbyggnad 

D Ändrad användning D Skylt 

D Ändring av marknivån 0 Upplag 

I ./ / 

l Telefon kvällstid (llven riktnummer? 

D Rivningslov 

Farlängning av tidsbegränsat lov 
till och med: 

D 

0 Utvändig ändring 

0 Plank 

0 Parkeringsplats 

l Organisationsnummer 

D Strandskyddsdispens 

Annat, specificera 

D 

D Rivning 

D Mur 

Annat, speclfi~J8 t 
l8l /~ r"'Ja/J<! n /ov r-c,yr 5fc'~h yr/?/"Qr facrifaU--< ~ 

/' ../ _// . .. Typ av byggnad som atgarden avser 

D Enbostadshus 0 Tvåbostadshus 0 Komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt) 

Annat 

~ D Flerbostadshus 
~ 

0 Affärshus/kontorshus 0 Industribyggnad D 
-0 

I 
Ytuppgifter (vid ny- och tillbyggnad) 

Fastighetsarea (tomtyta) 
3 7 

2. 
3 

'S 

Järfälla kommun 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Bygglovenheten 
177 80 JÅRFALLA 

Nytillkommen bruttoarea (vånlngsyta) 

Besöksadress 
Riddarplatsen 5, 6 tr. Jakobsberg 
Telefon/Telefax 
08-580 285 00 vx/08-580 352 05 

E-postadress 
bygglov@jarfalla.se 
Webbplats 
www.jarfalla.se 
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Utvändiga material och flrger (ska alltid anges vid ny- och tillbyggnad samt utvändig ändring) 

Fasadbeklädnad 

0Trä D Tegel D Puts 0 Betong 
Annat Farg (NCS-nr) 

D Plåt D D 
Takballlggning 

D Tegel 0 Betongpannor D Papp 0 Skiffer 
Annat Färg (NCS-nr) 

D Plåt D D 
Bifogade handlingar 

D Nybyggnadsksrta 0 Förenklad nybyggnadskarta D Utdrag ur baskarta D Markplaneringsritning 

D Planrftnlng D Fasadritning D Seldlonsrttnlng D Konslruktionshandllng 
Annan bilaga 

D Förslag till kontrollplan 0 F6rslag kontrollplan rivning 0 Teknisk beskrivning D 
Övriga upplysningar 

'------ -------~--1--1-~ ....._._....__.- , 

Tidpunkt för påbörjande /Datum - - -----------------

Kontrollansvarig 
För- och efternamn 

Utdelningsadress (gata, box etc.) I Postadress 

Telefon dagtid {aven riktnummer) E-postadress 

Certifieringsorgan I Certifieringen gl!ller till och med Behörighetsnlvå 

Ort och datum 

Kontrollansvarig, namnteckning I NamnfOrtydllgande 

Underskrift av sökande (Sökanden är ansvarig för att avgiften betalas) 

Sök~ m,ntecknlng 

Järfllla kommun 
Bygg- och mlljöförvaitningen 
Bygglovenheten 
1n 80 JÅRFÅLlA 

Bes0ksadress 
Riddarplatsen 5, 6 tr. Jakobsberg 
Talefonfl'elefax 
08-580 285 00 vx/08-580 352 05 

l· -

/ Person-/Organlsationsnummer 

I Bifogar certifi<at 
D Ja D Nej 

/ 

E-potbldreas 
bygglov@Jarfalla.se 
WabbplalB 
www.Jarfaila.se 



AB I SAGAX 

Järfälla kommun 
Miljö- och bygglovsnämnden 
177 80 Järfälla 

l --

Stockholm 2019-09-20 

Nv ansökan om permanent bygglov för Veddesta 2:20- Swedols verksamhet 

Bakgrund 

Miljö- och bygglovsnämnden avslog vår ansökan om permanent bygglov för Swedols och 
NetOnNets verksamheter i vår fastighet Veddesta 2:20 den 25 juni 2019. Vi lämnar härmed 
en ny ansökan om permanent bygglov för Swedols verksamhet med en annan inriktning än 
den tidigare ansökan. Upplysningsvis vill vi även nämna att vi har för avsikt att även 
återkomma med ny ansökan även för NetOnNets verksamhet med en annan inriktning. 

Yrkande 

Vi vill åberopa tidigare insända handlingar i ärendet ( ert dnr BYGG 2019-000156) samt 

Bilagda ifyllda ansökningsblankett 

Bilagda avsiktsförklaring från vår hyresgäst Swedol 

Föreliggande skrivelse 

Vi har erfarit att ett hinder för att bevilja permanent bygglov för Swedols verksamhet är att 
den också är öppen för allmänheten (även om denna del endast uppgår till ca 5 % av deras 
verksamhet). Vi har därför haft dialog med vår hyresgäst Swedol kring detta och de har därför 
lovat stänga ned denna möjlighet för allmänheten om detta är ett villkor för att verksamheten 
ska kunna få permanent bygglov. Vi bifogar deras avsiktsförklaring. 

Mot bakgrund av ovanstående 

- yrkar vi att Miljö- och bygglovsnämnden beviljar permanent bygglov för Swedols 
verksamhet på fastigheten Veddesta 2:20 när försäljning av varor och tjänster till allmänheten 
upphör och endast riktas till juridiska personer. 

IJA Fastighet AB 

ABSAGAX 

Org. nr. 556520-0028 
Engelbrektsplan 1, 6 tr, 114 34 Stockholm, Sweden 

Telefon +46 (0)8 545 83 540, Telefax +46 (0)8 545 83 549 



swedo/ 

AVSIKTSFÖRKLARING 

Swedol har butiker på ca 40 olika orter i Sverige. Vi är primärt till för professionella användare inom 

bygg och anläggning, industri och verkstad, åkeri och transport, jord och skogsbruk samt offentlig 

service. Butiken i Veddesta har funnits etablerad sedan 2007-10-01 och vår hyresvärd är IJA 

Fastigheter AB (ägt av AB Sagax). 

Eftersom verksamheten i Veddesta är fortsatt viktig för oss så är vi beredda att upphöra med 

försäljning av våra varor och tjänster till allmänheten från butiken om detta är en förutsättning för 

att verksamheten ska kunna beviljas permanent bygglov. 

Etableringschef - koncern 

Adress 

SWEDOLAB 
Box 631 
135 26 Tyresö 

Telefon 

Butik: 08-712 00 00 

lnfo@swedol.se 

www.swedol.se 

Org.nrNAT No. 

SE556127618801 

Innehavare av F-skattebevis 

L-
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GRANSKNINGSHANDLING 
2019-10-14 

BET AlrT Åt.'ORJ.'lG AVSER DA1U!.I Sign. 

BYGGLOVHANDLING 

VEDDESTA 2:20 

= ABSAGAX 

A EITELVAARKITEKTER AB 

K # 

E # 

V # 

UPPDRAG NR RlTADAV 1-W~DlÅGGARE 

1703 EB  
DATUM NISVARIG 

2019-10-14 Ma nus Troedsson 

BL KOMPLETTERING 

Markplan SWEDOL 

Ny lokalindelning 
SKA1.A tNMMER BET 

1100 A03 
I I c___--------------~~~--1--r-~~-------------'-------'-........C...C..-----'----' 
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Infästning 
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sweda/ 

Datum: 2019-10-14 

Swedol i Veddesta 

.--~---------·- - -

JÄRFÄLLA KOl\!i !V!U1~ ' 

Dnr 

Miljö- och bygg lovsnarnnden 
Bygglovenhete11 

2019 ~10- 1 4 

Handläggare 

Swedol-butiken har funnits i Veddesta sedan 2007 och vänder sig uteslutande till företagskunder -
större eller mindre företag som utgår ifrån eller verkar i området kring butiken. 
De flesta av kunderna är verksamma inom bygg- entreprenad- åkeri- eller industrisektorn. Tanken i 
vårt utbud av varor och tjänster är att en normalstor kund ska kunna hitta det den behöver i form av 
maskiner, verktyg, skyddskläder och förbrukningsvaror för att driva sitt företag. Sortimentet 
innefattar allt från hydrauliksystem till motorsågar, skyddskor, fordonsbelysning, arbetskläder och 
infästning. 

I lokalerna erbjuder vi också en rad olika tjänster. Ett exempel är slangpressning där Swedol står med 
en av Europas modernaste maskinparker som kan producera slangförband från 2/16" till 1 ¼" i såväl 
2-stål som 4-ståls högtrycksslang. I butikens verkstad erbjuder vi service av kundernas maskiner och 
verktyg samt har ett stort utbud av reservdelar. Där erbjuder vi också kunderna tillverkning av 
måttan passad lyftkätting av klass 8. Alla lyftkomponenter är tillverkade i överensstämmelse med 
standard kättingredskap EN 818-4 och följer bestämmelserna i EU:s maskindirektiv 2006/42/EG. 
Butiken erbjuder också tryck på arbetskläder samt fotscanning för att identifiera fotens 
belastningsytor och undvika förslitningsskador. I Butiken finns också en anordning för arbete på höga 
höjder där kunder erbjuds utbildning i fallskydd. 

Butikens öppettider är anpassade till kundernas arbetsrytm, vardagar 06.30 till 17.00. Lördagar håller 
butiken öppet 10-14 som en service till de hantverkare som utför helgarbeten. 

Vi ser långsiktigt på vår närvaro i Veddesta, bland annat eftersom utbyggnaden av Barkarbystaden 
kommer att pågå länge och att vi därför bedömer att det fortsatt kommer vara en god efterfrågan på 
butikens varor och tjänster från företag. 

Etableringschef - Koncern 
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Postadress 

({i''\ n Länsstyrelsen 
~ Stockholm 

2rnq -10·· 2 4 
Dnr - ·- ·--~-~ 

Handläg ····- · ____ _ ____ l_e:::t-fRI 

Beslut 

Datum 

2019-10-24 

Klagande 
IJA Fastighet AB 
c/o AB Sagax 
Engelbrektsplan 1 
114 34 Stockholm 

Beteckning 

403-38294-2019 

Överklagande av beslut om avslag på ansökan om bygglov 
för ändrad användning av byggnad från industri till 
handelsändamål på fastigheten Veddesta 2:20 

Beslut 

Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

Bakgrund 

Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun (nämnden) beslutade den 25 
juni 2019 (§ 80) att avslå ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad 
från industri till handelsändamål på fastigheten Veddesta 2:20. I tjänsteskrivelse 
som utgör underlag för beslutet angavs bland annat följande som skäl. NetOnNet 
bedriver försäljning av elektronikvaror på fastigheten enligt stormarknadsmodell. 
Swedol bedriver försäljning av elartiklar, verktyg, arbetskläder, fordonsdelar och 
tillbehör, hydraulik, lyft och last samt förbrukningsvaror liksom serviceverkstad i 
butik på fastigheten som är öppen för allmänheten, dvs. inte paiiihandel eller 
annan industriell verksamhet. Den sökta användningen strider således mot 
industriändamålet. Hinder mot att bevilja det sökta bygglovet föreligger därmed 
enligt 9 kap. 30 § första stycket 2 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
Avvikelse kan inte heller medges med stöd av 9 kap. 31 b § 2 PBL eller 9 kap. 31 
c § 1 PBL. Inte heller kan förntsättningarna för avvikelse enligt 9 kap. 31 c § 2 
PBL anses uppfyllda, eftersom den sökta åtgärden innebär att fastigheten till stor 
del kommer användas för handel och inte som ett komplement till den användning 
som har bestämts i detaljplanen dvs. industri. 

IJA Fastighet AB (sökanden) överklagar beslutet och anför sammanfattningsvis 
följande. De anser att de verksamheter som bedrivs på fastigheten mycket väl 
ryms inom begreppet industriändamål. Detta mot bakgrund av att begreppet 
industriändamål även omfattar lagerverksamhet och paiiihandel. 
Lagerhållningsmomentet är mycket omfattande och handelsverksamheten är inte 
alls av det slag som ofta förekommer på externhandelsområden. NetOnNets 
verksamhet är således i allt väsentligt näthandel. En följd av detta är att 
verksamheten förutsätter omfattande konventionell lagerverksamhet. Det 
försäljningskoncept som NetOnNet bedriver lokaliseras därför vanligen hellre till 
industriområden än handelsornråden. Vad gäller Swedols verksamhet så är den i 

Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 

Besöksadress 

Regeringsgatan 66 
Telefon 

010-223 10 00 

Fax 

E-post/webbplats 

stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 

104 22 STOCKHOLM 010-223 11 10 
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Beslut 

Datum Beteckning 

2019-10-24 403-38294-2019 

huvudsak riktad till andra företag/juridiska personer och endast till marginell del 
till privatpersoner. De anser att det är att betrakta som paiiihandel. Verksamheten 
består av serviceverkstad för mark- och entreprenadverksamheter samt även av 
försäljning av maskiner, verktyg och reservdelar. Även i detta fall bedrivs en stor 
del av försäljningen genom näthandel. Till saken hör också att varken NetOnNets 
eller Swedols verksamheter är av den arten som får stora konsekvenser för 
trafiken p.g.a. många besökare. De är därmed även av detta skäl mycket lämpliga 
att lokaliseras till område planlagt för indush·iändamål. 

Motivering 

Veddesta 2:20 omfattas av detaljplan S 1981-03-23 (01-JÄF-2486). Fastigheten är 
avsedd för industri. 

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan bl.a. om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 
överensstämmer med detaljplanen och åtgärden inte strider mot detaljplanen samt 
åtgärden uppfyller de krav som följer av tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. 
PBL. 

Av 9 kap 31 b § PBL framgår att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från 
en detaljplan, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 
områdesbestämmelsemas syfte och 
1. avvikelsen är liten, eller 
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska 
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

Enligt 9 kap. 31 c § 2 gäller att efter genomförandetiden för en detaljplan har gått 
ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från 
detaljplanen, om åtgärden innebär en sådan annan användning av mark eller 
vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i 
detaljplanen. 

I förarbetena till bestämmelsen anges följande. Med att "verksamheten ska utgöra 
ett komplement till den användning som har bestämts i planen" avses att den 
kompletterande användningen inte bör tillåtas om den är dominerande i 
förhållande till den användning som anges i planen. Det är därför inte möjligt att 
helt och hållet ta i anspråk en byggnad som är avsedd för bostadsändamål för 
något annat ändamål än bostäder (prop. 2013/14:126 s. 310). 

2 (4) 



Beslut 

Datum Beteckning 

2019-10-24 403-38294-2019 

Länsstyrelsens bedömning 

Det framgår inte närmare av den aktuella detaljplanen vad som avses med 
Industri. Planbestämmelserna ska då tolkas mot bakgrund av den vägledning som 
var gällande när planen antogs (se tex. Mark- och miljööverdomstolens dom den 
28 augusti 2014, mål nr P 1876-14). 

I Statens planverks anvisningar för upprättande av detaljplaneförslag, 197 6, som 
var gällande när den aktuella planen tillkom, anges följande gällande 
beteckningen Industri. Till industriändamål räknas även kraftverk, vattenverk, 
gasverk, större oljeförråd samt större transformatorstationer o dyl. I vissa fall kan 
sistnämnda anläggningar emellertid redovisas som kvartersmark för allmänt 
ändamål, tex då det är fråga om kommun tillhörigt elektricitets-, vatten- eller 
gasverk. 

Klaganden har gjo1i gällande att industriändamål även omfattar lagerverksamhet 
och partihandel. Länsstyrelsen kan konstatera att i en senare vägledning från 
Planverket 1987 anges visserligen lagring och partihandel m.m. som exempel vad 
som kan ingå i industriändamål. Länsstyrelsen konstaterar dock att vad som anges 
i handboken från 1987 inte kan vara vägledande för tolkning av en plan som 
tillkom 1981, eftersom planen då skulle ges ett annat materiellt innehåll än som 
var avsett. Länsstyrelsen har i stället att vid tolkningen av planen utgå ifrån 
vägledningen från 1976. Industri tolkas i denna vägledning mer restriktivt och 
varken lagerverksamhet eller paiiihandel anges som exempel på vad som ska 
inbegripas i industriändamål. 

Länsstyrelsen instämmer mot denna bakgrund i bedömningen att den sökta 
åtgärden inte kan anses avse industriändamål i enlighet med den gällande planen. 
Då åtgärden är planstridig kan bygglov inte beviljas enligt 9 kap. 30 § PBL. Det 
kan inte heller anses handla om någon sådan avvikelse som kan medges med stöd 
av 9 kap. 31 b § PBL. 

Länsstyrelsen konstaterar vidare att det i nu aktuellt fall handlar om att större 
delen av den aktuella fastigheten ska tas i anspråk för ett annat ändamål än det 
som anges i planen. Det handlar således inte om en användning som utgör ett 
sådant lämpligt komplement till den användning som anges i planen och som kan 
godtas i enlighet med 9 kap. 31 c § 2 PBL. Bygglov kan inte heller ges på någon 
annan grund. 

Länstyrelen finner därmed att det saknas förutsättningar att bevilja bygglov för 
den aktuella åtgärden. Vad klaganden anfört i övrigt medför ingen annan 
bedömning. Nämnden har därmed haft fog för sitt beslut. Överklagandet ska 
således avslås. 
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Beslut 

Datum Beteckning 

2019-10-24 403-38294-2019 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 
enligt bilaga. 

Beslutet har fattats av jurist . 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Kopia till: Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun 
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Du kan överklaga beslutet 

Bilaga 
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
mark- och miljödomstolen. 

Hur överklagar jag beslutet? 

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas 
vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din 
skriftliga överklagan till Länsstyrelsen i Stockholms län antingen via e-post; 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 
22067,104 22 Stockholm. 

Tiden för överklagande 

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till 
att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan 
förlängas. 

Paiter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre 
veckor från den dag då beslutet meddelades. 

Ditt överklagande ska innehålla 

• Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer, 
• hur du vill att beslutet ska ändras, samt 
• varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på 
dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB 
via e-post. 

Ombud 

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer. 

Behöver du veta mer? 

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, 
stockholm@lansstyrelsen.se. eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange 
diarienummer 38294-2019. 



Järfälla kommun 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Byggglovsavdelningen 

Att: Helena Fermsjö 

I 
J, 

fVii:Jå- I I, 
.. '\-' I; JN-- ] 
' ' ,, I 11,IGen 

' . ',1 

L -11 2 8 
Endast e-post: miljo.och.bygglovsnamnden@jarfalla .se Dnr tt5J~t 

Stockholm den 28 november 2019 

Yttrande inför behandling av bygglovsärende BYGG 2019-000610; Fastigheten Järfälla Veddesta 
2:20 

I egenskap av ombud för ägaren till fastigheten Järfälla Veddesta 2:20, tillika sökande av bygglov 
i rubricerat ärende, IJA Fastighet AB ("Bolaget"), får jag härmed inge yttrande över förvaltningens 
förslag till beslut. 

1 INSTÄLLNING 

1.1 Då förutsättningar för att bevilja bygglov föreligger ska sådant beviljas. 

2 BAKGRUND 

2.1 För fastigheten Järfälla Veddesta 2:20 ("Fastigheten") gäller en gammal stadsplan 
("Planen") antagen den 23 mars 1981 (Järfälla kommuns beteckning 11.082-1282-80, 
Lantmäteriets aktbeteckning Ol-JÄF-2486). 

2.2 För området gällde tidigare en byggnadsplan (1962) och stadsplaner (1966, 1967 samt 
1969). 

2.3 Planen omfattar ett stort antal fastigheter vars ändamål är bestämt till Industri. Detta 
gäller även Fastigheten. 

2.4 Idag används Fastigheten i huvudsak för småindustri kombinerad med viss lager- och 
försäljningsverksamhet. 

2.5 Bolaget ingav i början av 2019 en ansökan om bygglov av innebörd att Fastighetens 
faktiska användning skulle tillåtas, d.v.s. även innefatta lager- och 
försäljningsverksamhet. Det huvudsakliga skälet därför är att förhållandena av olika skäl 
över tid förändrats, vilket nödvändiggör en flexiblare användning. 

2.6 Genom beslut den 25 juli 2019 avslog ansökan av Järfälla kommuns miljö- och 
bygglovsnämnd, då den sammanfattningsvis ansåg att en sådan användning strider mot 
industriändamålet. 



2.7 Bolaget överklagade avslagsbeslutet till länsstyrelsen, vilken den 24 oktober 2019 i sin 
tur avslog överklagandet. Bolaget har överklagat länsstyrelsens avs lagsbeslut och begärt 
anstånd med utvecklandet av överklagandet. Överklagandet bifogas som bilaga 1. Så 
snart överklagandet kompletterats kommer Bolaget att komplettera förevarande 
yttrande med en kopia av överklagandet. 

3 DEN NU AKTUELLA ANSÖKAN OM BYGGLOV 

3.1 Genom den ansökan om bygglov som nu är föremål för prövning har Bolaget ansökt om 
bygglov för en till omfattningen väsentligen annan verksamhet än den ansökan som 
omtalas i punkterna 2.5 - 2.7 ovan. Det är nu fråga om att bedriva en mindre butik med 
försäljning riktad enbart mot företagskunder/juridiska personer och butiken kommer 
alltså inte att vara öppen för allmänheten. Det handlar alltså i princip endast om kunder 
som utgår ifrån och/eller verkar i området runt Fastigheten. 

3.2 I förhållande till industrianvändningen är det således en mindre justering av 
verksamheten. Detta skiljer således ansökan väsentligt från den ansökan om bygglov 
som av Järfälla kommun miljö- och bygglovsnämnd avslogs den 25 juni 2019 (§ 80). 

4 OMSTÄNDIGHETER OCH GRUNDER TILL STÖD FÖR INSTÄLLNINGEN 

4.1 Enligt 9 kap 30 §, 9 kap 31 b § eller 9 kap 31 c § 2 PBL finns möjligheter att tillåta 
verksamhet i enlighet med den ansökan Bolaget anhängiggjort. Bolagets uppfattning är 
att de av länsstyrelsen i ett tidigare bygglovsärende (länsstyrelsens beslut i ärende 403-
38294-2019) åberopade anvisningarna från Statens planverk inte ska tolkas på det sätt 
länsstyrelsen gör gällande. 

4.2 Av anvisningarna framgår bl.a . följande (sid 32): 

I J Industri 

Med J bet<..iclmat område far anviindas endast för industriändamål. 

Till industriändamål räknas även kraftverk, vattenverk, gasverk, 
!.·törre oljeförri\d samt större transfonnatorstationer o dyl. I vissa fa)l 
kan sistnämnda anläggningar emellertid redovisas som kva.rtel'Smark 
för a.11mänt ändamål, tex då det är fråga om kommun tillhörigt e1ek
trkitets-, vatten- eller gasverk. 

4.3 Detta har länsstyrelsen tagit till intäkt för att ingen annan användning än den angivna 
kan komma ifråga . Länsstyrelsen har emellertid inte beaktat det som står i 
anvisningarna under rubriken "Områdesbeteckningar och bestämmelser, planområdets 
användning, Allmänt" (sid 25). Där anges: 
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Planbestämmelser s.om anger att område får användas endast för 
visst ändamål får som regel anses inrymma r.ätt tm all användning 
och bebyggelse som är direkt samhörig med ifrågavarande ändamål. 
Detta beh.öveir i allmänhet inte utsägas i bestföumelilerna. Sålunda 
anses självfallet att på område för bostadsändamål får uppföras ej 
endast bostadshus utan även uthus och andra gårdsbyggnader som 
avses tjäna bostadsändamålet och innehålla ~ ex de utrymmen !lom i 
övrigt erfordras för de boende. Inom områden för handelsändamål 
eller för industriändamål bör hinder inte ans~ föreligga att inrymma 
t ex kontors• och lagerlokaler eller andra för rörelsens bedrivande 
erforderliga utrymmen. 

4.4 Innebörden av det ovanstående är enligt Bolagets uppfattning klar; 
industrianvändningen ska inte tolkas så strikt och restriktivt som länsstyrelsen gör 
gällande. 

4.5 Till detta kommer att den gamla byggnadslagen (som alltså gällde då Planen antogs) i 
och för sig inte innehöll bestämmelser motsvarande dem redovisade i p 3.2.3 ovan, men 
likafullt förhållandevis stora möjligheter till undantag/dispens från byggnadsförbud (i 
vilket även får antas ha ingått ändrad/kompletterande användning) . 
Dispensmöjligheterna låg hos länsstyrelserna men kunde delegeras till 
byggnadsnämnder. 

4.6 Av Statens planverks anvisningar för handläggning av plan- och byggnadsärenden, 1976, 
framgår följande: 

... - ..... 
De enligt byggnadslagstiftningen vanligast förekommande d1spen~
fa lien för nybyggnad är. då byggnadsföretaget 

• strider mot det allmänna tätbebyggelseförbudel 
• strid~r mot fastställd plän, utomplanshcstämmelse cller 

tomtindelning 
• ligger inom område för vilket nybyggnadsförbud råder, an· 

tingen som en direkt följd av byggnadslagens bestämmelser 
eller däl'för alt sådant förbud särskilt meddelats av regering. 
en eller länsstyrelsen 

4.7 Dispensmöjligheterna kan lite förenklat anses motsvara de möjligheter som idag finns i 
PBL (jfr p 3.2.3 ovan) och det kan på goda grunder påstås att tanken med de nya 
bestämmelserna faktiskt var att "strama upp" reglerna, inte att utvidga möjligheterna. 
I PBL-utredningens slutbetänkande "Får jag lov? Om planering och byggande" beskrivs 
exempelvis de tidigare möjligheterna att bevilja dispenser som vidlyftiga 1

. 

4.8 Mot denna bakgrund gör Bolaget gällande, att det får orimliga följder om en 
ändmålsanvändning enligt tidigare lagstiftning ska tolkas enligt den tidens 
tolkningsmetod om inte samtidigt den tiden dispensmöjligheter finns tillgängliga. Den 
sökande kan således påstås ha berövats möjligheterna att ansöka om sådan dispens 
som då var möjlig. 

4.9 Precis som Bolaget har anfört tidigare är det därför i högsta grad rimligt att i stället 
använda sig av de möjligheter som nuvarande PBL anvisar (jfr p 3.2.3 ovan) . Om inte 
kommer en stor mängd gamla stads- och detaljplaner att nödgas 
upphävas/ändras/förnyas för att en samhällelig utveckling ska kunna ske. Det är svårt 
att se att det har varit lagstiftarens mening. 

1 SOU 2005:77, sid 615 
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4.10 Planen antogs som "stadsplan" enligt dåvarande byggnadslagen (1947:385), vilken 
sedermera 1987 ersattes av den första PBL (1987:10). I övergångsbestämmelserna till 
den lagen anges bl.a. att stadsplaner som antagits under byggnadslagens tid ska gälla 
som detaljplaner som om de antagits med stöd av den nya PBL (17 kap 4 §). Enligt den 
nya (och nuvarande) PBL (2010:900) gäller detta alltjämt, den gamla stadsplanen ska 
anses ha antagits under den förra PBL. Nuvarande PBL:s bestämmelser är därför 
tillämpliga. 

4.11 Precis som framgår av länsstyrelsens redovisade skäl ska/kan därför frågan prövas mot 
undantagsbestämmelserna i nuvarande PBL, d.v.s. "avvikelsen är liten" (9 kap 31b § p 
1), "begränsad omfattning" och nödvändig för ändamålsenlig användning (9 kap 31b § 

p 2) samt "lämpligt komplement" (9 kap 32c § p 2). Vid tillämpning av dessa regler har 
dock tolkningen av den bakomliggande bestämmelsen ingen självständig betydelse. 
Konstateras det att den tänkta användningen inte inryms i den gamla 
ändamålsbestämmelsen, ska därför inte den tolkningen i sig påverka bedömningen 
enligt de tre lagrummen. 

4.12 Bolaget menar alltså att det "bara" handlar om tolkningen av bestämmelsen i sig. Det 
innebär emellertid inte att PBL:s regler i övrigt kan användas och då måste nuvarande 
tolkningsregler få betydelse. 

4.13 När det gäller bedömningen och tillämpningen av ovan angivna undantagssituationer 
handlar det om bedömningar från fall till fall. Det ska igen understrykas att det då inte 
handlar om att tolka ändamålet "industri" utifrån den planhandbok som fanns då planen 
antogs utan att tillämpa undantagsbestämmelserna i nuvarande lagstiftning på grundval 
av de förhållanden och uppfattningar som nu råder. Det kan då konstateras att huruvida 
avvikelsen är liten, åtgärden av begränsad omfattning och nödvändig respektive är ett 
lämpligt komplement till "industri" ska bedömas med utgångspunkt från dagens 
uppfattning, inte den uppfattning som rådde 1981 då planen antogs. 

4.14 Bolaget menar vidare att det inte är korrekt att ensidigt söka ledning i vad som gällde 
enligt Statens planverks anvisningar för mer än fyrtio år sedan. Det är Bolagets fasta 
övertygelse att lager och handel inte kan anses strid mot planen eftersom den ska tolkas 
även i ljuset av den senare handboken, d.v.s. den som kom 19872 i samband med den 
första PBL, vilken är tillkommen mot bakgrund av tidigare erfarenheter och praxis och 
införandet av PBL och inte i sig inverkade på innebörden av begreppet Industri. 

4.15 Vilken är då dagens uppfattning? Praxis bygger på bedömningar i varje enskilt fall och 
är svår att dra några egentliga slutsatser från. I brist på annan tolkningsdata måste man 
därför utvärdera hur man idag ser på handelsändamål i förhållande till "industri" . 

4.16 Eftersom det kan konstateras att lagring och personalbutiker mm numera är exempel 
på sådant som kan ingå i begreppet "industri"3 (vilket länsstyrelsen också konstaterar) 
och således kan bedrivas utan särskild bygglovsprövning, ligger det i sakens natur och 
är också rimligt även denna typ av verksamheter i något större omfattning måste kunna 
ses som lämpliga komplement till "industri"" (enligt den restriktiva tolkningen), i vart 
fall är de i någon bemärkelse förenliga med varandra. Av samma skäl är det lika rimligt 
att hävda att det skulle kunna anses som en nödvändig åtgärd för en ändamålsenlig 
användning och att åtgärden är begränsad och avvikelsen liten, eftersom likartad 
verksamhet idag ses som en accepterad del av ändamålet industri. Det är alltså viktigt 

2 Boken om detaljplan och områdesbestämmelser. Statens planverk 1987 

3 Se exempelvis Boverket; "Industri är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för områden för produktion, lagring, 
partihandel och annan jämförlig verksamhet", https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/ 
planbestammelser/planbestammelsekatalogen/ 
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att skilja på sådan användning som redan anses ingå i begreppet Industri och sådant 
som kan utgöra kompletterande verksamhet, egentligen oavsett dess omfattning i 
förhållande till ,,industri,,. 

4.17 Till detta kommer, i vart fall vad gäller bestämmelsen om lämpligt komplement, att om 
behovet/önskemålet om en kompletterande användning aktualiseras efter det att 
planen antagits och dess genomförandetid gått ut måste planens syfte rimligtvis ha 
mindre betydelse. Det kan till och med vara så att endast användning som uppenbart 
står i strid med planens syfte inte kan utgöra lämpligt komplement. Bestämmelsen ta r 
hursomhelst direkt sikte just på avvikelser i förhållande till planens 
användningsbestämmelser och inte dess egenskapsbestämmelser, exv. att viss mark 
inte får bebyggas. Vad gäller omfattningen av kompletteringen anges följande i 
förarbetena4

: 

4.18 ,,Med att "verksamheten ska utgöra ett komplement till den användning som har 
bestämts i planen,, avses att den kompletterande användningen inte bör tillåtas om den 
är dominerande i förhållande till den användning som anges i planen. Det är därför inte 
möjligt att helt och hållet ta i anspråk en byggnad som är avsedd för bostadsändamål 
för något annat ändamål än bostäder. Att komplementet ska vara "lämpligt,, i 
förhållande till den användning som har bestämts i planen innebär att stor vikt måste 
fästas vid den kompletterande åtgärdens omgivningspåverkan. Bullrande eller på annat 
sätt störande verksamheter bör således inte kunna komma i fråga i anslutning till 
bostäder. Även mängden besökare till verksamheten behöver beaktas. Sådana 
verksamheter som förutsätter att kunderna besöker platsen för verksamheten med bil 
kan vara olämpliga att medge i ett renodlat bostadsområde om biltrafiken i sig kan 
medföra olägenheter för grannarna eller om det inte är möjligt för besökarna att 
parkera på den tomt där verksamheten är belägen. Därutöver måste även den allmänna 
trevnaden beaktas. Lov bör t .ex. inte ges i ett bostadsområde för verksamheter som 
medför behov av att använda en del av tomten som upplag för olika slag av varor eller 
materiel. I dessa fall bör åtgärden i stället prövas genom att planen ändras,,. 

4.19 Givet det ovanstående är det inte enligt Bolagets uppfattning max 50% som få r vara 
kompletterande. Vid bedömningen är självklart även viktigt att titta på de reella 
effekterna av den kompletterande verksamheten, jfr exemplet ovan att konvertera 
bostäder till annat ändamål. Industri och lager/partihandel/handel ligger förhållandevis 
nära varandra. Vad gäller lämpligheten synes det i förstone ta sikte på 
omgivningspåverkan, varför en kompletterande verksamhet i form av 
lager/partihandel/handel svårligen kan anses ha någon större förändrande effekt. 

4.20 Avslutningsvis konstaterar Bolaget att Jä rfälla kommun redan synes ha uppfattn ingen 
att handel i viss utsträckning är förenlig med användningen Industri. På andra 
fastigheter inom planområdet, fastigheter som också de är ändamålsbestämda till 
Industri, bedrivs idag handel på olika sätt. Vissa är bygglovsgivna verksamheter medan 
andra sannolikt inte är prövade, och Bolaget konstaterar att, såvitt Bolaget känner till, 
inga ingripanden mot sådan verksamhet skett. 

4.21 I detta avseende vill Bolaget framhålla att den kommunala bygglovsprövningen utgör 
myndighetsutövning och därtill ska kännetecknas av bl.a . den kommunala 
likställighetsprincipen.5 Likställighetsprincipen kräver en objektiv och rättvis behandling 
av alla kommunmedlemmar när det gäller myndighetsutövande uppgifter. Innebörden 

4 proposition 2013/14:126, sid 310 f 

5 Kommu nallagen 2 kap 3 §; " Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sa kliga skäl för något 
annat" 
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av detta är naturligtvis att lika fall i någon mening ska behandlas och hanteras lika när 
en kommun är i kontakt med sina medlemmar i deras egenskap av 
kommunmedlemmar, i vilket begrepp innefattas }}den som äger fast egendom i 
kommunenJ/ 6. Såvitt Bolaget kan bedöma saknas objektivt godtagbara skäl att inte ge 
Bolaget bygglov enligt ansökan. Ett avslagsbeslut strider således mot 
likställighetsprincipen då det missgynnar Bolaget i förhållande till grannfastigheterna. 

4.22 Ett frångående av den principen får också konkurrensrättsliga effekter, då vissa, på 
bekostnad av andra, får andra förutsättningar att bedriva verksamhet. 

Som ovan 

Bilaga 

1. Överklagande 

6 Kommunallagen 1 kap 5 § 
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CIRIO 

Mark- och miljödomstolen 

Biraga ..... l ....... . 

I 
I ' ' I I l J i • I 

Inges till Länsstyrelsen I Stockholms län 
; I 1:"' ',, j i 

-.1 2 a I 
Endast genom e-post: 

stockholm@lansstyrelsen.se ·-0111 - /11R10--I 
--- I 

I h.tnr: 11.r (I q 

Stockholm den 26 november 2019 

Överklagande av länsstyrelsens i Stockholm beslut; vägrat bygglov för ändrad användning inom 
fastigheten Järfälla Veddesta 2:20 

Klagande: 

Ombud: 

Överklagat beslut: 

IJA Fastighet AB, 556801-3956 

Advokaten  

Cirio Advokatbyrå AB 

E-post:  

Telefon:  

Länsstyrelsens i Stockholm beslut den 24 oktober 2019 i ärende 
med beteckning 403-38294-2019; "avslag på ansökan om bygglov 
för ändrad användning av byggnad från industri till handelsändamål 
på fastigheten Veddesta 2:20" 

IJA Fastighet AB ("Bolaget") får härmed överklaga ovan angivet beslut ("Beslutet"). 

1 YRKANDE 

1.1 Bolaget yrkar att mark- och miljödomstolen upphäver Beslutet och 

1.1.1 i första hand beviljar bygglov enligt ansökan, och 

1.1.2 i andra hand återförvisar ärendet till Järfälla kommuns miljö- och bygglovsnämnd för 
fortsatt handläggning. 

2 BAKGRUND 

2.1 För fastigheten Järfälla Veddesta 2:20 ("Fastigheten") gäller en gammal stadsplan 
("Planen") antagen den 23 mars 1981 (Järfälla kommuns beteckning 11.082-1282-80, 
Lantmäteriets aktbeteckning 01-JÄF-2486). 

Cirio Advokatbyrå AB I Box 3294 - 103 65 Stockholm I Mäster Samuelsgatan 20 I 08 527 916 00 I www.cirio.se 



2.2 För området gällde tidigare en byggnadsplan {1962) och stadsplaner (1966, 1967 samt 
1969). 

2.3 Planen omfattar ett stort antal fastigheter vars ändamål är bestämt till Industri. Detta 
gäller även Fastigheten. 

2.4 Idag används Fastigheten i huvudsak för småindustri kombinerad med viss lager- och 
försäljningsverksamhet. 

2.5 Bolaget ingav i början av 2019 en ansökan om bygglov av innebörd att Fastighetens 
faktiska användning skulle tillåtas, d.v.s; även innefatta lager- och 
försäljningsverksamhet. Det huvudsakliga skälet därför är att förhållandena av olika skäl 
över tid förändrats, vilket nödvändiggör en flexiblare användning. 

2.6 Genom beslut den 25 juli 2019 avslog ansökan av Järfälla kommuns miljö- och 
bygglovsnämnd, då den sammanfattningsvis ansåg att en sådan användning strider mot 
industriändamålet. 

3 BESLUTET 

3.1 Efter det att Bolaget överklagat Beslutet till länsstyrelsen avslog länsstyrelsen 
överklagandet. 

3.2 Länsstyrelsen anför bl.a. följande: 

3.2.1 Planen redovisar inte närmare vad som avses med Industri. Planbestämmelserna måste 
därför, med hänvisning till Mark- och miljööverdomstolens dom den 28 augusti 2014, 
mål nr P 1876-14, tolkas mot bakgrund av den vägledning som var gällande när Planen 
antogs. 

3.2.2 Av detta skäl menar länsstyrelsen att Statens planverks anvisningar för upprättande av 
detaljplaneförslag, 1976, vara vägledande och att senare vägledningar inte ska vara det. 
Länsstyrelsens uppfattning är att en detaljplan i så fall skulle kunna få ett annat 
materiellt innehåll än vad som var avsett då planen antogs. 

3.2.3 Planen kan därför inte antas, vare sig enligt 9 kap 30 §, 9 kap 31 b § eller 9 kap 31 c § 2 
PBL. 

4 OMSTÄNDIGHETER OCH GRUNDER TILL STÖD FÖR ÖVERKLAGANDET 

4.1 Bolaget hemställer om anstånd t.o.m. den 9 december 2019 med att redovisa och 
utveckla omständigheter och grunder till stöd för överklagandet. 

5 ÖVRIGT 

5.1 Bolaget delgavs genom förenklad delgivning vilket innebär att överklagandetiden 
började när två veckor efter det att Bolaget fick Beslutet. Innebörden av detta är att 
Bolaget har minst fem veckor på sig att klaga räknat från den 24 oktober 2019. 

5.2 Fullmakt för undertecknad bifogas. 

Som ovan 
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CIRIO 

Mark- och miljödomstolen 

Inges till Länsstyrelsen I Stockholms län 

Endast genom e-post: 

stockholm@lansstyrelsen.se 

Stockholm den 27 november 2019 

Korrigering i överklagande av länsstyrelsens i Stockholm beslut; vägrat bygglov för ändrad 
användning inom fastigheten Järfälla Veddesta 2:20 

Klagande: 

Ombud: 

Överklagat beslut: 

IJA Fastighet AB, 556801-3956 

Advokaten  

Cirio Advokatbyrå AB 

E-post:  

Telefon:  

Länsstyrelsens i Stockholm beslut den 24 oktober 2019 i ärende 
med beteckning 403-38294-2019; "avslag på ansökan om bygglov 
för ändrad användning av byggnad från industri till handelsändamål 
på fastigheten Veddesta 2:20" 

IJA Fastighet AB ingav igår ett överklagande till länsstyrelsen för vidarebefordran till mark- och 
miljödomstolen. Dessvärre insmög sig ett fel i överklagandet, vilket fel härigenom korrigeras. 

Punkten 3.2.3 ska ha följande lydelse: 

"Bygglov kan därför inte beviljas, vare sig enligt 9 kap 30 §, 9 kap 31 b § eller 9 kap 31 c § 2 PBL". 

Som ovan 

Cirio Advokatbyrå AB I Box 3294 -103 65 Stockholm I Mäster Samuelsgatan 20 I 08 527 916 00 I www.clrlo.se 
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Dnr 

f'vliljö- och bygglovsnämnden 
Byggiovcnllct•Jn 

2019 -rn- 3 1 

Handlägaa1e 
Två mail från , Cirio Advokatbyrå, avseende bygglov och ändamålet näusfi'.-,.----

Hej Per 

Det är ju en knepig situation man hamnar i då det handlar om en gammal stadsplan. 

Länsstyrelsens sätt att resonera får emellertid sägas ha stöd i praxis; äldre planer och bestämmelser ska 
tolkas enligt de regler som gällde då planerna togs fram. Det är också den inställning som Boverket 
redovisar. Att användningen "Industri" ska tolkas som länsstyrelsen hävdar är nog därför inte i sig fel. 

Dock menar jag, att det "bara" handlar om tolkningen av bestämmelsen i sig. Det innebär emellertid inte 
att PBL:s regler i övrigt kan användas och då kan nuvarande tolkningsregler indirekt få betydelse .. 

Den aktuella planen antogs som "stadsplan" enligt dåvarande byggnadslagen (1947:385), vilken 
sedermera 1987 ersattes av den första plan- och bygglagen (1987:10). I övergångsbestämmelserna till 
den lagen anges bl.a . att stadsplaner som antagits under byggnadslagens tid ska gälla som detaljplaner 
som om de antagits med stöd av den nya plan- och bygglagen (17 kap 4 §). Enligt den nya (och 
nuvarande) plan- och bygglagen (2010:900) gäller detta alltjämt, den gamla stadsplanen ska anses ha 
antagits under den förra plan- och bygglagen. Nuvarande plan- och bygglagens bestämmelser är därför 
tillämpliga. 

Har detta då någon betydelse? Ja, jag tycker det! 

Precis som framgår av länsstyrelsens redovisade skäl ska/kan ju frågan prövas mot 
undantagsbestämmelserna i nuvarande PBL, d.v.s. "avvikelsen är liten" (9 kap 31b § p 1), "begränsad 
omfattning" och nödvändig för ändamålsenlig användning (9 kap 31b § p 2) samt "lämpligt komplement" 
(9 kap 32c § p 2). Vid tillämpning av dessa regler har dock tolkningen av den bakomliggande 
bestämmelsen ingen självständig betydelse. Konstateras det att den tänkta användningen inte inryms i 
den gamla ända målsbestämmelsen, ska därför inte den tolkningen i sig påverka bedömningen enligt de 
tre lagrummen. 

När det gäller bedömningen och tillämpningen av dessa tre undantagssituationer handlar det om 
bedömningar från fall till fall. Det ska igen understrykas att det då inte handlar om att tolka ändamålet 
"industri" utifrån den planhandbok som fanns då planen antogs utan att tillämpa 
undantagsbestämmelserna i nuvarande lagstiftning på grundval av de förhållanden och uppfattningar 
som nu råder. Det kan då konstateras att huruvida avvikelsen är liten, åtgärden av begränsad omfattning 
och nödvändig respektive är ett lämpligt komplement till "industri" ska bedömas med utgångspunkt från 
dagens uppfattning, inte den uppfattning som rådde 1981 då planen antogs. 

Vilken är då dagens uppfattning? Praxis bygger på bedömningar i varje enskilt fall och är svår att dra 
några egentliga slutsatser från. I brist på annan tolkningsdata måste man därför snegla på hur man idag 
ser på handelsändamål i förhållande till "industri". Eftersom det kan konstateras att lagring och 
partihandel m m numera är exempel på sådant som kan ingå i begreppet "industri" (vilket länsstyrelsen 
också konstaterar) är det en inte alltför långsökt tolkning att just denna typ av verksamheter måste 
kunna ses som lämpliga komplement till "industri" "(enligt den restriktiva tolkningen), i vart fall är de i 
någon bemärkelse förenliga med varandra . Av samma skäl skulle man kunna hävda att det skulle kunna 



anses som en nödvändig åtgärd för en ändamålsenligt användning och att åtgärden är begränsad och 
avvikelsen liten, eftersom verksamheten idag ses som en accepterad del av ändamålet industri. Vad just 
gäller frågan om åtgärden är begränsad och avvikelsen liten ska man därför inte stirra sig blind på 
förhållandet mellan den "nya" användningen och "industri" utan också där bara konstatera att eftersom 
användningen idag accepteras som en del av "industri" kan inte åtgärden betraktas som annat än 
begränsad och därigenom en liten avvikelse, egentligen oavsett dess omfattning i förhållande till 
"industri". 

Hej igen 

Vid en lite noggrannare läsning av den handbok till vilken länsstyrelsen hänvisar noterade jag att 

begreppet "industri" kanske inte ska tolkas riktigt så restriktivt som länsstyrelse ger uttryck för. Som 

framgår av bifogat klipp från handboken synes inte uteslutet att inom område för industriändamål 

inrymma i vart fall lager, se st 2. 



Områdesbeteckningar och bestämmelser 

PLANOMRÅDETS ANVÄNDNING 

Allmänt 

Som framgår av 12 § 2 mom BS iir bestämmelser angMOde det ända• 
mål vartill marken fär användas obligatoriska beträffallde alla i stads
plan ingående byggnadskvarter och specialområden. Samma g.1lfor 
motsvarande områden i byggnadsplan enJigt 13 § DS. Gator, torg, 
parker och andra allmänna platser ingår i planer regdroässigt utan 
planbestämmelser, d v s utan andra anvisningar än vad som framgår 
av plankartans beteckningsförklaringar. Samma är förbåUaodet med 
gatumarkens höjdlägen. för vilka i regel inte behövs andra anvis
ningar än på kartan ang.ivna höjdsiffror. I vissa fall kan planbestäm
melser förekomma även för allmän plats och avse tex r.itt att utnyttja 
utrynun.et under eller över markens plan till inredande av lokaler eller 
för annat ändamål. Ibland redovisas även gångtunnel under gata med 
särskild bestämmelse. 

Planbestämmelser som anger att omräde får anvlindas endast för 
visst ändrullld får som regel anses inrymma tätt till all användning 
o~b bebyggelse som är direkt samhörig med ifrågavarande ändamål. 
Detta bd1över i allmänhet inte utsägas i bestänunelacrna. Sålunda 
anse.~ självfallet att på 01Dråde för b9stadsändamål får uppföras ej 
endast bostadshus ut.an även uthus och andra gårdsbyggnader som 
avses tjäna bostadsJindamålet od1 innehålla tex de utrymmen som i 
övrigt erfordras för de boende. Inom omr.ldcn för handelsändamål 
eller för industriändamål bör hinder inte anses föreligga att inrymma 
t ex kontors- och lagerlokaler eller andra för rörelsens bedrivande 
erforderliga utrymmen 

I vissa fall är det svårt att med eu enda ord definiera det 1indamål för 
vilket ett område avses få användas. Detta är follct beträffande vi~ 
s.pecialområden, bl a trafikområdena. Inom tex jämvägsområden 
förekommer vanligen behov av byggnader vilkas användning ej direkt 
hänför sig tilJ jämvägsdriften men tjänar trafikändamålet. Förutom 
stationshus -OCh andra för jämvägens drift niidvändiga byggnader före
kommer exempelvis varumagasin, lagerbyggnader, kiosker o dyl. Av 
dessa orsaker har ändamålsbestämmelsen för järnvägsomrMen i 
praxis fonnulcrats så att den särskilt anger atl området får använda~ 
även för med jämvägstrafi_k samhörigt ändamål, Såväl bestämmelser
na för de flesta övriga slag av t-rarikområden som för vissa andra 
specialområden har erhållit motsvarande avfattning. 

Om ett område redovisas som byg.guadskvarter eller spccialornråde 
får väsenUig betydelse för .rättsverkningarna.. För byggnads.kvarter 
blir, i mutsats till vad som gä1Jer beträffande specialotnråde, exem• 
peMs reglerna om tomtindelning och om ersättning för gatumark och 
gatubyggnadskostnad tillämpliga (jfr 28, S6, 67 §§ BL). · 
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