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Nämnde. dyl. 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

·, .. 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sammanträdesdag 

2019-04-09 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Veddestarurnmet, Posthuset, Riddarplatsen 5 kl. 18.00-19.35 

Ordförande Lars Bergstig (L), Tony Haddad (C), Andreas Fog~by (S), 
Stig Drevemo (M), Andreas Lindenhie1ia (KD), Leif Nilsson (S) 
ersättare för Veronica Sällemark (S), Evy Korn.berg (MP) ersättare för 
Peter Ulander (S), Christoffer Hörnhagen (V), Anders Lindstroin SD). 

Ersättare: Sabina Gudmundsson (M), Timo Wiksten (M), John Öster 
(L) och Jens Wernsten (SD). 

Tjänstepersoner: Bygg- och miljödirektör Johan Bergman, milj'.öchef 
Jenny Pärm, miljöinspektor Gabriella-Östman, bygglovschef Amanda 
Touman Redstorm, tf. avdelningschef kvalitet och verksamhetsstöd 
Jan Hellström§§ 41-50 och nämndsekreterare Tove Nilsson. 

·, .-, 
• I 

Andreas Fogeby 

Sekreterarens tjänsterum, fredag den 12 april 2019 kl. 08.30 

Sekreterare  Paragrafer 41 - 51 

Ordförande

Joste,aade -

~ 
ANSLAG \ 

Miljö- och bygglovsnämndens protokoll från sammanträdet 2019-04-09 är justerat 
20 l 9-04-l 2och finns på Bygg- och miljöförvaltningen. 

Tove Nilsson 

Detta anslag sätts upp Anslaget tas ned 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2019-04-09 

Justerares sign 

§ 41 
Justering 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Ai;idreas Fogeby (S) utses att tillsammans med ordförandeµ justera protokollet 
fredag den 12 april 2019 kl. 08.30. 

I 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Besluts gång 

-Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden utser Andreas Foge~y (~) __ 
att tillsammans med ordförandenjustera protokollet fredag den 12 april 2019 
kl. 08.30. 

- §42 - - --

Fastställande av föredragningslistan 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: 

• _:_,,Ärendenummer 4 (Dnr Mbn BYGG 2019-99) utgår till följd av att 
fastighetsägaren återkallat ansökan om bygglov. 

• Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i ärende nummer 5 (Dnr Mbn 
BYGG 2019-43) har reviderats till följd av att fastighetsägaren vidtagit delvis 
rättelse. Den reviderade tjänsteskrivelsen redovisas för nämnden vid 
sammanträdet. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

§ 43 Dnr Mbn 2019-3 KON 
Rapporter och information från bygg- och miljöförvaltningen 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1teckningen över rapporter och information till 
handlingarna. 

Handlingar 
1. Fö1teckning över rapporter och information från 
bygg- och miljöförvaltningen 2019-03-28 



g:J1ÄRFÄLLA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Sida 

3 (8) 

Miljö- och bygglovsnämnden 2019-04-09 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

§ 44 Dnr Mbn BYGG 2019-37
Bygglov i efterhand för tillbyggnad av carport, 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

I. Ansökan om bygglov i efterhand avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen,
PBL.

' 

--2�Avgift fastställs till 4--800 kronor (i enlighet med taxa-fastställd av 

Justerares sign 

kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

3. Med stöd av 11 kap. 20 § PBL föreläggs fastighetsägarna 
att vid vite om 10 000 kronor

vardera, senast inom fyra månader från det att beslutet eller domen har vunnit laga
kraft ta b01t den olovliga tillbyggnaden/påbyggnaden på carporten.

Ärendet i korthet 
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av carport. Tillbyggnaden 
utgörs av ett altangolv med räcke och trappa som är placerat ovanpå befintlig carports tak. 
Tillbyggnaden är utförd utan bygglov och startbesked. Åtgärden strider mot bestämmel
sen om minsta tillåtna avstånd till tomtgräns enligt 39 § byggnadsstadgan. Därtill bedöms 
åtgärden innebära en betydande olägenhet för närmast berörd granne. Bygglov i efterhand 
bedöms inte kunna ges. 

Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse
2. Ansökan bygglov
3. Skrivelse
4. Fasadritning
5. Planritning
6. Illustration
7. Skrivelse från sökande
8. Skrivelse grannar
9. Foto från grannar
10. Foton (4 st)

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2019-03-22 
2019-01-23 
2019-01-23 
2019-03-12 
2019-03-12 
2019-03-12 
2019-03-12 
2019-03-12 
2019-03-01 
2017-2018 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2019-04-09 

§ 45 Dm Mbn BYGG 2017-406 
Uppförd skylt (vid E18), VEDDESTA 2:1 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§plan-och bygglagen, PBL föreläggs ägaren till 1 

skylten  att vid vite om 300 000 kronor, 
senast inom en månad från beslutet ta bort uppförd skylt. ·· 

2. Med stöd av 11 kap. 38 § PBL ska beslutet om föreläggande genomföras omedelbart 
trots att det inte har vunnit laga kraft. 

- -- - Ärenctet i korthet ~- -

-- - ----

Justerares sign 

k6 

Ärendet avser föreläggande att ta b01t uppförd skylt invid E 18. 

Handlingar 
1-.--Bygglovenhetens-tj änsteskri velse~--
2. Beslut från Mark- och miljödomstolen 
3. Produktbesk.rivning av skylten 
4. -Yttrande från sökande 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

201-9-03-22--
2018-10-31 
2017-05-22 
2019-03-11 

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

§ 46 Dm Mbn BYGG 2019-43 
Lokaler tagna i bruk utan slutbesked, hiss installerad utan startbesked 
samt thaikiosk utan bygglov och startbesked,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL påförs fastighetsägaren  
 en byggsanktionsavgift om 8 138 kronor för ibruktagande av 

lokal för thaimassage. 

2. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL påförs fastighetsägaren  
 en byggsanktionsavgift om 11 625 kronor för installation av 

hiss. 

Avgifterna 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 byggsanktionsavgifter för flera separata åtgärder som har utförts utan 
slutbesked eller startbesked. Två lokaler har tagits i bruk utan slutbesked i ärenden som 
avser ändrad planlösning, ändrad användning mm. En utvändig hiss har installerats utan 
startbesked. På parkeringen har en thaikiosk ställts upp permanent. Eftersom åtgärderna 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2019-04-09 

har påbörjats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett slutbesked och startbesked ska 
byggsanktionsavgifter ska tas ut. Vid plats besök den 9 april 2019 har bygglovs
avdelningen kunnat konstatera att rättelseåtgärder vidtagits i fråga om ibruktagande av en 
av två lokaler samt thaikiosken. Sanktionsavgifter för de rättade åtgärderna ska därför inte 

I ' 

tas ut. 

Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
2. Plamitning Eldabutiken 
3. Plamitning thaimassage 
4. Konstruktionsritning hiss 

--5;-Foto platsbesök hiss-
-- --6-:-Foto gafiivy 

7. Foto platsbesök thaikiosk 
8. _Yttrande över tjänsteskrivelse 

2019-03-21 
2017-05-24 
2017-05-04 
2019-02-21 
-2019-03-07 

-- 2018-05-19 
2019-03-07 
2019-03-18 

- -- Miljö- och bygglovsnämndens-behandling- --- -

Beslutsgång 

I', 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut, efter ändringar i underlaget som 
redovisats för nämnden vid sammanträdet. 1 • 

§47 DmMbnBYGG2017-92 
Klagomål angående uppfört plank utan startbesked,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

i. Med stöd av 11 kap. 5 I § plan- och bygglagen (PBL J påförs fastighetsägaren  
 en byggsanktionsavgift om 13 067 kronor. 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. 17 § PBL föreläggs ägarna till fastigheten  att 
senast inom 2 månader från det att beslutet eller domen vunnit laga kraft, ansöka om 
bygglov för plank uppförd i gräns mot fastigheterna  

 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser beslut om byggsanktionsavgift då ett plank med en längd om ca 26 meter 
och som har uppförts i fastighetsgräns mot fastigheterna  

. Eftersom åtgärden har påbö1jats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett 
sta1ibesked ska en byggsanktionsavgift ska tas ut. Ärendet avser även ett lovföreläggande 
för planket då bygglovenheten bedömer att konstruktionen utgör ett bygglovspliktigt 
plank. 

Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2019-03-25 
2. Beräkningsunderlag längd plank 
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3. Foton, platsbesök 
4. Klagomål 
5. Markplaneringsritning 
6. Fasadritning söder 
7. 01tofoto 2015 
8. Yttrande från fastighetsägare 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

2019-04-09 

2017-01-17 
2018-06-05 
2018-06-05 

2019-03-14 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

- § 48 Dnr Mbn BYGG 2019-45 
Bygglov i efterhand, tillbyggnad av radhus,  

-

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

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

2. Avgift fastställs till 3 600 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Sida 
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3. Med stöd av 11 kap. 20 § PBL föreläggs ägarna till fastigheten  att senast 
inom 4 månader från det att beslutet eller domen vunnit laga kraft, vidta rättelse genom 
att riva tillbyggnaden på framsidan (farstukvisten). 

Justerares sign 

/Th 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av radhus, med en 
farstukvist om cirka 3 kvadratmeter byggnadsarea, BY A. 

Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
2. Konstruktionsritning 
3. Fasadritning 
4. Planritning 
5. Förslag till kontrollplan 
6. Ansökan bygglov 
7. Foto från platsbesök 
8. Yttrande fastighetsägare 
9. Mailkonversation i dnr 2018-852 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Lämnade förslag 

2019-03-25 
2019-02-01 
2019-02-01 
2019-02-01 
2019-02-01 
2019-02-01 
2018-12-19 
2019-03-13 
2019-02-01 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2019-04-09 

Justerares sign 

Christoffer Hörnhagen (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, med 
tillägg i form av ett yttrande från nämnden, med en redogörelse för nämndens 
diskussion vid överläggning i ärendet och information till sökanden om möjligheten 
att återkomma med ny ansökan om bygglov för en tillbyggnad med justerat utförande. 

Ordföranden yrkar avslag till vänsterpaiiiets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

§ 49- --- Dnr-Mbn 201-9-1,§7-KON-. 
Ändringar i miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning 

Miljö- och bygglovsn~mndens beslut 

-------- ·----- ----

1. Det reviderade förslaget till delegeringsordning för miljö- och bygglovsnämnden 
fastställs att gälla från och med 2019-04-09 och tills vidare. 

Ärendet i korthet 
En delegeringsordning behöver uppdateras löpande för att vara aktuell. Med anledning av 
beslut om förändrad organisationsstruktur för miljö- och bygglovsnämndens verksamheter 
behöver delegcringsordningen nndras för att stämma överens med den nya organisations
strukturen. Några ändringar i syfte att förtydliga delegering av yttrande över detaljplaner 
samt att effektivisera handläggningen av bygglovsärenden föreslås också. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-27 
2. Förslag till ändrad delegeringsordning 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

§ 50 Dnr Mbn 2019-2 KON 
Skrivelser för kännedom 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1ieckningen över skrivelser för kännedom 
till handlingarna. 

Handlingar 
1. Föiieckning över skrivelser för kännedom 2019-03-28 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2019-04-09 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1ieckningen över 
skrivelser för kännedom till handlingarna. 

§ 51 
Delegeringsbeslut 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

Dnr Mbn 2019-1 KON 

1-:-- Miljö::-och-bygglovsnämnden lägger fö1ieckningarna över delegeringsbeslut till 
handlingarna. 

Handlingar 
---l .- Eö1ieckning bygglov-- - - ~- - 2019~03-28~ 

2019-03-28 
2019-03-12 
201-9-03-12 
2019-03-12 

Justerares sign 

2. Fö1ieckning miljö- och hälsoskydd 
3. Delegeringsbeslut Mbn 2019-501 KON 
4. Delegeringsbeslut Mbn 2019-512 KON 
5. Delegeringsbeslut BYGG 2019-169 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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




