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Nämnde. dyl. 

Plats och tid 

· Beslutande 

övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sammanträdesdag 

2019-05-21 

Miljö- och bygglovsnämnden 

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

Ordförande Lars Bergstig (L), Tony Haddad (C), Andreas Fogeby (S), 
. Stig Drevemo (M), Andreas Lindenhierta (KD), Samsam Abdiaziz 

Abmed (S) ersättare för Verqnjca Sällemark (S), Leif Nilsson (S) 
ersättare för Peter Ulander (S), Evy Komberg (MP) ersättare för 
Christoffer Hörnhagen (V) och Anders Lindström SD). 

Ersättare: Sabina Gudmundsson (M), Tima Wiksten (M) och·John 
Öster"(L) 

Tjänstepersoner: Bygg- och miljödirektör Johan Bergman, miljöchef 
Jenny Färm, tf. bygglovschefMarika Jegreus, bygglovshandläggare 
Helena Fermsjö, ekonomichef Maria Lundholm (§§ 65-72), 
miljöinspektör Gabriella Östman och nämndsekreterare Tove Nilsson. 

Andreas Fogeby (S) 

Sekreterare Paragrafer 65 - 73 

Ordförande 

Justerande 

/ Andreas Fogeby (S) 

ANSLAG 
Miljö- och bygglovsnämndens protokoll från sammanträdet 2019-05-21 är justerat 2019-05-23 
och finns på bygg- och miljöförvaltningen. 

 
Tove Nilsson 

Detta anslag sätts upp Anslaget tas ned 
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Miljö- och bygglovsnämnden 

§ 65 
Justering 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

Sammanträdesdag 

2019-05-21 

1. Andreas: Fogeby (S) utses att tillsammans med ordförandenjustera protokollet ' 
torsdag den 23 maj 2019 kl. 08 .30. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden utser Andreas Fogeby (S) 
att tillsammans med ordföranden justera protokollet torsdag den 23 maj 2019 kl. 
08.30. 

§ 66 
Fastställande av föredragningslista 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: I . 

• Ärende 4, dnr Mb.q BYGG 2015-844, utgår till följd av att fastighetsägare4 
vidtagit rättelse. . . . 

• Ett extra ärende 8, Överklagande av länsstyrelsens beslut gällande 
byggsanktionsavgift för ändrad användning av industribyggnad,  

 har tillkommit. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

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

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

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

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

2019-05-08 
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Miljö- och bygglovsnärnnden 2019-05-21 

'-1 ", 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Besluts gång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger,fö1teckningen över 
rapporter och information till handlingarna. 

§.68 Dm Mbn 2018-64JKON 
Miljö- och bygglovsnämndens budget- och verksamhetsuppföljning per 
april2019 · 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Budget- och verksamhetsuppföljning pei· apdl 2019 inklusive två bilagor godkänns 
och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendet i korthet 
Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar, 
per april och per augusti, ska genomföras. Uppföljningen per april ska innehålla 
uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi samt uppföljning av intern kontroll. Rapporten 
fokuserar på helårsprognosens avvikelse mot budget, mål och uppdrag där analysen visar 
på identifo:rade avvikelser och utmaningar. Vidare innehåller rapporten förslag på 
åtgärder för att uppnå ett positivt resultat. Miljö- och bygglovsnämnden redovisar ett 

, · , . J 

resultat på -0,3 mnkr, vilket inkluderar intäkter för interna kommunala årsavgifter på +0,8 
m'nkr för miljö- och hälsoskyddsavdelningen, som avser perioden maj-december 2018. 
Med hänsyn tagen till korrigeringen av dessa intäkter är det totala resultat för perioden 
-1,1 mnkr. Resultatet är 1,3 mnkr lägre än motsvarande period 2018. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-08 
2. Miljö- och bygglovsnärnnden budget- och verksamhetsuppföljning per april 2019 
3. Bilaga 1. Bokslut april 2019 - driftresultat 
4. Bilaga 2. Bokslut april 2019 - investerings budget 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

§ 69 Dm Mbn BYGG 2017-561 
Klagomål angående olovligt byggande,  

Ärendet är bordlagt tills ansökan om planbesked är avgjord, enligt miljö- och 
bygglovsnärnndens beslut 2018-12-18, § 160 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Med stöd av 11 kap. 51 §plan-och bygglagen (PBL) påförs fastighetsägaren 
, med organisationsnummer 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2019-05-21 

 en byggsanktionsavgift om 174 654 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·för tillbyggnad på fasad mot väst 
(baksidan). Tillbyggnaden som är uppförd under 2017/2018, uppgår till en area om 
152,8 kvm. Den är i sin helhet uppförd på så kallad punktprickad mark som inte får 
bebyggas samt att del av tillbyggnaden även är uppförd på så kallad u-mark, som ska 
vara tillgänglig för unde1j ordiska ledningar. 

Handlingar . 
1 Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2019-04-11 
2 Flygfoto 2013~2017 
3 Foton från platsbesök 2018-07-04 
4 Yttrande från fastighetsägare 2018-12.-03 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

§ 70 Dm Mbn BYGG 2019-80 
Väsentlig ändring av skylt (LED-skärm), från fast till bildväxlande 
budskap, VEDDESTA 2:23 (NETTOVÄGEN 1) 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Ansökan om bygglov för väsentlig ändring av skylt avslås med stöd av 9 kap. 30 § 
plan- och bygglagen, PBL. 

2. Avgift fastställs till 6 000 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 
Ärendet avser väsentlig ändring av befintlig skylt, en ändring från visning 

1

av fast till 
bildväxlande budskap. Skylten är försedd med två LED-skärmar där exponeringsytan på 
LED-skärmarna är cirka 12 kvm vardera. Skylten är placerad på kvartersmark vid 
köpcentrumet HC-huset, intill Viksjöleden/ Järfällavägen. Förvaltningen anser att skyltens 
omgivningspåverkan på trafiksäkerheten och stadsbilden blir alltför stor och föreslår att 
ansökan avslås. 

Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
2. Yttrande över tjänsteskrivelsen 
3. Remissvar från Park och Gata 
4. Slaivelse och e-post 
5. Skyltritning 

2019-05-06 
2019-05-02 
2019-04-08 
2019-03-25 
2019-02-20 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2019-05-21 

6. Ansökan bygglov 2019-02-20 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Besluts gång 

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

I : ' i :, 

§ 71 Dnr Mbn 2019-2 KON ' 
Skrivelser för kännedom 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

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

Handlingar 
1. Förteckning över skrivelser för kännedom 2019-05-08 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordfö1:anden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningeh över · 
skrivelser för kännedom till handlingarna. 

§ 72 
Delegeringsbeslut 

DnrMbn2019-1 KON 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningarna över delegerings beslut till 
handlingarna. 

Handlingar 
1. Förteckning bygglov 
2. Fö,rteckning miljö- och hälsoskydd 
3. Delegeringsbeslut Mbn 2019-157 KON 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2019-05-06 
2019-05-06 
2019-05-07 

! . 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningarna över 
delegeringsbeslut till handlingarna. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2019-05-21 

§ 73 Dm Mbn 2018-369 
Överklagande av länsstyrelsens beslut gällande byggsanktionsavgift för 

, ändrad användning av industribyggnad,  
 

I . 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut · · 

I. Miljö- och bygglovsnämnden yrkar att länsstyrelsens beslut med beteckning 
4034-32873-2018 fattat 2019-05-08 ska upphävas och att nämndens beslut ska 
fastställas. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser överklagande av länsstyrelsens beslut om att upphäva Miljö- och 
bygglovsnämndens (nämnden) beslut om byggsanktionsavgift riktat mot ägaren till 

, för att ha ändrat lokalens användning utan startbesked. Länsstyrelsen har i 
sitt beslut bland annat uppgett felaktiga datum i ärendehandläggningen, som är avgörande 
för ärendets bedömning. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 2019-05-14 
2. Beslut länsstyrelsen 2019-05-10 
3. Beslut Miljö- och bygglovsnämnden 2018-06-26 
4. Mejlkonversation med senaste verksamhets-
utövare samt med fastighetsägarens jurist, 4 sid 2018~06-19 - 2018-06-20 
5. Kommunicering inför beslut via e-post 2018-05-31 
6. Kommunicering inför beslut med bilagor 2018-05-31 
7. Planritning 2018-05-11 
8. Planritning 2017-10-09 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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




