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Nämnde. dyl. 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sammanträdesdag 

2020-01-21 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Veddestarummet, Riddarplatsen 5, Jakobsberg kl. 18.00-20 .05 

Ordförande Lars Bergstig (L) Gäv § 18), John Öster (L) ersättare för 
Lars Bergstig (L) § 18, Tony Haddad (C) (ordförande§ 18), Andreas 
Fogeby (S), Mikael Kraus (M) Gäv § 4), Sabina Gudmundsson (M) 
ersättare för Mikael Kraus (M) § 4, Andreas Lindenhierta (KD) 
Gäv § 7), Sabina Gudmundsson (M) ersättare för Andreas 
Lindenhie1ia (KD) § 7, Veronica Sällemark (S), Samsam Abdiaziz 
Ahmed (S) ersättare för Peter Ulander (S), Christoffer Hörnhagen (-), 
Anders Lindström (SD) Gäv § 18) och Leif Nilsson (S) ersättare för 
Anders Lindström (SD) § 18. 

Ersättare: Sabina Gudmundsson (M) §§ 1-3, 5-6 och 8-18, Timo 
Wiksten (M), Gunnar Lundström (M), John Öster (L) § § 1-17, Leif 
Nilsson (S) §§ 1-17, och Evy Komberg (MP). 

Tjänstepersoner: Bygg- och miljödirektör Johan Bergman, miljöchef 
Jenny Fäim, miljöinspektör Carolina Östberg(§§ 1-3), bygglovschef 
Amanda Touman Redstorm, bygglovshandläggare Anna Krohn, 
bygglovskoordinator Mariam Mboob, arkitekt Niklas Nyström 
(§§ 1-6), IT-samordnare Marika Jegreus (§§1-3), politisk sekreterare 
(M) Comelia Crutze och nämndsekreterare Tove Nilsson. 

Andreas Fogeby (S) 

Nämndsekreterarens tjänsterum, torsdag den 23 januari 2020 ld. 09.00 

Sekreterare -~/Yt~h-vO ·-····----·····------.. --··-------------- Paragrafer 1 - 18 

Ordförande 

Justerande __ 1 awj __ --·· --····-·---·---:--~ 
To~y-Hadda (C) 18 

ANSLAG 
Miljö- och bygglovsnäinndens protokoll från sammanträdet 2020-01-21 ät· justerat 2020-01-23 
och finns på bygg- och miljöförvaltningen, miljö- och bygglovsnämndens registratur. 

.~/l//~ 
Tove Nilsson 

I Detta ·anslag sätts upp J Anslaget tas ned 
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Miljö- och bygglovsnämnden 

§ 1 
Justering 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

Sammanträdesdag 

2020-01-21 

1. Andreas Fogeby (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
torsdag den 23 januari 2020 kl. 09.00. Vice ordföranden Tony Haddad (C) justerar 
§ 18 istället för Lars Bergstig (L), som anmält jäv i ärendet. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden utser Andreas Fogeby (S) 
att tillsammans med ordförandenjustera protokollet torsdag den 23 januari 2020 
kl. 09.00. 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-01-21 

§2 
Fastställande av föredragningslista 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. F öredragningslistan fastställs utan ändringar. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden fastställer 
föredragningslistan utan ändringar. 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-01-21 

§ 3 Dm Mbn 2020-3 
Rapporter och information från bygg- och miljöförvaltningen 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnärnnden lägger fö1ieckningen över rapporter och infmmation 

till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
1. Carolina Östberg infmmerade om aktuella detaljplaner 
2. Amanda Redstorm info1merade om kommunstyrelsens beslut från den 9 december 

2019 i ärendet Översyn av detaljplaner för Barkarby/Skälby, städplan 27, 
återrapportering av budgetuppdrag 

3. Marika Jegreus informerade om kommunstyrelsens beslut i ärendet Möjliga och 
pågående bygglovsförenklingar i Järfälla kommun, återrapportering av uppdrag 

Handlingar 
1. Fötieckning över rapporter och information från bygg- och miljöförvaltningen, 

2020-01-07 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnärnnden lägger förteckningen över 
rapporter och inf mmation till handlingarna. 
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Sammanträdesdag 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-01-21 

§ 4 Dnr Mbn BYGG 2019-338 
Angående överklagande av bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 
JAKOBSBERG 11 :21 och 11 :23 - yttrande till mark- och miljödomstolen i 
mål nr P 8600-19 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till mark- och miljödomstolen, i mål nr 

P 8600-19 

Ärendet i korthet 
Miljö- och bygglovsnämnden (MBN) beviljade planenligt bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus 2019-08-26 § 2 inom aktuella fastigheter. En granne,  

, överklagade i egenskap av ägare till fastigheten Jakobsberg 2:1940 
bygglovsbeslutet till Länsstyrelsen, som avvisade överklagandet med skälet att denne 
saknade klagorätt.  har därefter i egenskap av ägare till 
Jakobsberg 2: 1929 överklagat Länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen, som 
har underrättat Miljö- och bygglovsnämnden om tillfälle att yttra sig över innehållet i 
aktbilaga 2 och 3 i det aktuella målet. 

Handlingar 
1. B ygglovsavdelningens tj änsteslaivelse 
2. Yttrande 
3. Undenättelse från mark- och miljödomstolen 
4. Brev med meddelande om beslut MBN 2019-08-26 § 2 

Jäv 

2020-01-02 
2020-01-02 
2019-12-12 
2019-08-26 

Mikael Kraus (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på gmnd av jäv. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-01-21 

§ 5 Dnr Mbn BYGG 2019-799 
Ansökan om Nybyggnad av flerbostadshus BARKARBY 2:61 (lott A, del 
av kv 18) 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap 30 §Plan-och bygglagen, PBL. 

2. Avgift fastställs till 235 571 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften 
har därmed inte reducerats. Avgiften har däremot reducerats mot avgift i tidigare 
bygglov (Dnr 2019-432). Faktura skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus inom detaljplanen 
Barkarbystaden III. Separat lov (Dnr 2019-432) för grundläggning har getts tidigare, 
aktuellt ärende gäller överbyggnad. Förslaget är planenligt och uppfyller de allmänna 
samhällskraven på utformning och ändamålsenlighet. Bygg- och miljöförvaltningen 
föreslår att bygglov ges. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Bygglovsansökan med bilagor 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2019-12-20 
2019-10-30 

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

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-01-21 

§ 6 Dm Mbn BYGG 2019-802 
Ansökan om nybyggnad av flerbostadshus BARKARBY 2:61 (lott B, del 
av kv. 18) 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap 30 §Plan-och bygglagen (PBL). 

2. Avgift fastställs till 235 571 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun
fullmäktige). Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har 
därmed inte reducerats. Avgiften har däremot reducerats mot avgift i tidigare bygglov 
(Dm 2019-432). Faktura skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus inom detaljplanen 
Barkarbystaden III. Separat lov (Dnr 2019-432) för grundläggning har getts tidigare på 
fastigheten, aktuellt ärende gäller överbyggnad. Förslaget är planenligt och uppfyller de 
allmänna samhällskraven på utformning och ändamålsenlighet. Bygg- och miljö
förvaltningen föreslår att bygglov ges. 

Handlingar 
I. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Bygglovsansökan med bilagor 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2019-12-19 
2019-10-30 

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

Ajournering 
Nämnden ajournerar sig från klockan 19.08-19.15. 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-01-21 

§ 7 Dnr Mbn BYGG 2019-479 
Ansökan om tillbyggnad av enbostadshus (nytt tak),  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL. 

2. Avgift fastställs till O kronor. Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har inte 
hållits. Avgiften har därmed reducerats. 

Ärendet i korthet 

Sida 
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Ärendet avser tillbyggnad av enbostadshus (nytt tak) inom kultunniljö. Det sökta förslaget 
strider mot varsamhetskravet i PBL 8 kap. 17 § samt mot bestämmelsen om en placering 
av byggnad minst 4,5 meter från tomtgräns mot granne. Bygg- och miljöförvaltningen 
föreslår att bygglov ska avslås. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Ansökan 

Fasadritning 
Sektionsritning 
Takplan 
Yttrande från sökande 
Förslag till kontrollplan 
Konstruktionsri tning 

3. Remissvar 

Jäv 

2019-12-17 
2019-08-06 
2019-08-06 
2019-08-06 
2019-08-06 
2019-10-11 
2019-08-21 
2019-08-06 
2019-09-09 

Andreas Lindenhierta (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-01-21 

§ 8 Dm Mbn BYGG 2017-284 
Byggsanktionsavgift för inredande av ytterligare bostad,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL påförs fastighetsägarna  

 och  solidariskt en byggsanktions
avgift om 23 650 honor. 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 ytterligare en bostad har inretts i 
enbostadshuset. Den separata bostaden om 90 kvm är belägen på suterrängvåningen. 
Eftersom åtgärden har påböijats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett 
startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att 
fastighetsägarna påförs en byggsanktionsavgift om 23 650 kronor. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Foto platsbesök 
3. Klagomål 
4. Blocket bostad annons 
5. Planritning från dm 2019-693 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2020-01-03 
2018-08-23/2019-10-15 
2017-04-13 

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

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-01-21 

§ 9 Dm Mbn BYGG 2019-874 
Byggsanktionsavgift för anlagda murar och rättelseföreläggande 
gällande murar anlagda på kommunal mark,  

 

Miljö- och bygg lovsnämndens beslut 
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL påförs fastighetsägarna  

 och  solidariskt en 
byggsanlctionsavgift om 23 886 kronor. Avgiften ska betalas till Järfälla kommun inom 
två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Falctura för avgiften 
skickas separat. 

2. Med stöd av 11 kap. 20 § PBL föreläggs  och  
, ägare till fastigheten Jakobsberg 2:427, att senast inom 3 månader 

från det att detta beslut vunnit laga kraft vidta rättelse genom att ta b01i den del av 
murarna som är anlagda utanför fastighetsgränsen på fastigheten Jakobsberg 11 :5 som 
ägs av Järfälla kommun. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser beslut om byggsanktionsavgift då murar har anlagts på fastigheten. 
Eftersom åtgärden har påbörjats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett 
staiibesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att 
fastighetsägarna påförs en byggsanktionsavgift om 23 886 honor. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Foton från platsbesök 
3. Foto gatuvy 2018-05-14 
4. Situationsplan med detaljplan 
5. Yttrande från fastighetsägare 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-01-02 
2019-11-28 

2019-12-18 

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

Juste~ ~ 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-01-21 

§ 10 DmMbnBYGG2017-645 
Byggsanktionsavgift för tillbyggnad av radhus,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan-och bygglagen, PBL påförs bostadsrättsinnehavaren 

 en byggsanktionsavgift om 23 650 kronor. 

En byggsanktionsavgift om 22 750 kronor har redan betalats av bostadsrätts
innehavaren. Resterande avgift om 900 kronor 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 av radhus om 15 kvm. 
Eftersom åtgärden har påbörjats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett 
startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att 
byggsanktionsavgiften ska tas ut av bostadsrättsinnehavaren. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Beslut från mark- och miljödomstolen 
3. Beslut från länsstyrelsen 
4. Flygfoton (1 sida) 
5. Yttrande över tjänsteskrivelse 

Miljö- och bygg lovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2019-12-20 
2019-05-29 
2019-11-27 
2017 och 2019 
2019-12-19 

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

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-01-21 

Justerares sign 

§ 11 Dm Mbn BYGG 2019-878 
Byggsanktionsavgift för väsentlig ändring av eldstad,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL påförs sökanden  

 en byggsanktionsavgift om 4 730 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 installation av kassett i en öppen spis. 
Eftersom åtgärden har påböijats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett 
staitbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att 
sökanden påförs byggsanktionsavgiften. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Anmälan eldstad 
3. E-post från sökande 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-01-02 
2019-11-11 
2019-11-25 

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

/F-#0 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-01-21 

§ 12 Dm Mbn BYGG 2019-435 
Byggsanktionsavgift för mur,  

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen, PBL påförs fastighetsägarna  

 och  solidariskt en bygg
sanktionsavgift om 17 738 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 anläggande av en 35 meter lång mur. 
Eftersom åtgärden har påbötjats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett start
besked ska en byggsanktionsavgift tas ut. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att 
fastighetsägarna solidariskt påförs byggsanktionsavgiften. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Anmälan 
3. Foton från platsbesök (4 st) 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2019-12-18 
2019-07-11 
2019-09-03 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutad enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-01-21 

§ 13 Dm Mbn BYGG 2019-704 
Byggsanktionsavgift för uppförd fasadskylt,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan-och bygglagen, PBL påförs fastighetsägaren  

 en byggsanktionsavgift om 
16 437 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 en fasadskylt om 9,9 kvm har uppfö11s på 
aktuell fastighet. Eftersom åtgärden har påbö1jats innan miljö- och bygglovsnämnden har 
gett ett startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. Bygg- och miljöförvaltningen 
föreslår att fastighetsägaren påförs en byggsanktionsavgift om 16 4 3 7 kronor. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Foto platsbesök 
3. Skyltritning från lov dm 2019-529 
4. Foto gatuvy, från Streetsmart cyclomedia 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2020-01-02 
2019-10-10 

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

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-01-21 

§ 14 Dm Mbn BYGG 2019-350 
Byggsanktionsavgift för olovliga tillbyggnader samt installation av VA, 

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan-och bygglagen, PBL påförs fastighetsägaren  

 en byggsanktionsavgift om 2 365 kronor för installation av 
VA i komplementbyggnaden. 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 en tillbyggnad om ca 1 kvm (föITåd) på 
komplementbyggnaden har utförts samt att installation av VA har skett i 
komplementbyggnaden. Eftersom åtgärderna har påböijats innan miljö- och 
bygglovsnämnden har gett startbesked ska byggsanktionsavgift tas ut. Bygg- och 
miljöförvaltningen föreslår att fastighetsägaren påförs en byggsanktionsavgift om totalt 
6 085 kronor. Vi platsbesök på fastigheten den 21 januari 2020 kunde bygglovs
avdelningen konstatera att fastighetsägaren vidtagit rättelse avseende tillbyggnaden på 
komplementbyggnaden. Ingen avgift ska tas ut för den rättade åtgärden. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Foto från platsbesök 
3. Flygfoto, 2 st. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-01-02 
2019-10-29/2020-01-02 

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

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-01-21 

§ 15 Dnr Mbn BYGG 2019-349 
Byggsanktionsavgift för tillbyggnad av en bostadshus och 
komplementbyggnad samt nybyggnad av komplementbyggnad, 

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
2. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL, påförs fastighetsägarna 

 och  solidariskt en byggsanktionsavgift om 
3 784 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. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser beslut om byggsanktionsavgift då två tillbyggnader och en nybyggnad har 
utfö1ts utan staitbesked. Tillbyggnaderna består dels av 13,7 kvm tillbyggnad på 
enbostadshuset, uterum, och dels av 13,1 kvm tillbyggnad på komplementbyggnaden 
(garage). Nybyggnaden består av en komplementbyggnad om ca 15 kvm. Åtgärderna är 
utförda under perioden 2015-2017. Eftersom åtgärderna har påbörjats innan miljö- och 
bygglovsnämnden har gett ett staitbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. Bygg- och 
miljöförvaltningen föreslår att fastighetsägarna påförs en byggsanktionsavgift om 3 784 
kronor. Vid platsbesök på fastigheten den 21 januari 2020 kunde bygglovsavdelningen 
konstatera att fastighetsägaren vidtagit rättelse avseende tillbyggnaden på enbostadshuset 
och komplementbyggnaden. Ingen avgift ska tas ut för de rättade åtgärderna. 

Handlingar 
1 Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2 Foto platsbesök 
3 Flygfoto 2015-2017 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-01-03 
2019-10-29/2019-1 l-08 

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



Cl JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Sida 

17 (19) 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-01-21 

§ 16 Dm Mbn 2020-2 
Skrivelser för kännedom 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1ieckningen över skrivelser för kännedom 

till handlingarna. 

Handlingar 
1. Fö1ieckning över skrivelser för kännedom 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-01-07 

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



Sida g:l JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 18 (19) 

Miljö- och bygglovsnämnden 

§ 17 
Delegeringsbeslut 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

Sammanträdesdag 

2020-01-21 

Dm Mbn 2020-1 

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

Handlingar 
1. Förteckning över delegeringsbeslut miljö- och hälsa 
2. Förteckning över delegeringsbeslut bygglov 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2020-01-07 
2020-01-09 

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



g:l JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Sida 

19 (19) 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-01-21 

§ 18 Dnr Mbn BYGG 2019-378 
Rättelseföreläggande att upphöra med olovlig användning av lokaler 
samt förbud att på nytt använda lokalerna för bostadsändamål, 

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen, PBL föreläggs fastighetsägaren  

 att vid vite om 50 000 kronor per lokal (1-2), 
senast inom en månad från beslutsdatum upphöra med att använda lokalerna på 
fastigheten för bostadsändamål. 

2. Med stöd av 11 kap . 32 a § PBL förbjuds ägaren till fastigheten  
 att på nytt iansprålcta berörda lokaler i fastigheten för 

bostadsändamål. Fastighetsägaren förpliktas vidare att utge ett vite om 50 000 kronor 
per lokal för vaije gång som förbudet öve1iräds. 

3. Med stöd av 11 kap. 38 § första stycket PBL bestämmer byggnadsnämnden att beslutet 
gäller omedelbart trots att föreläggandet eller beslutet inte har vunnit laga kraft. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser beslut om rättelseföreläggande att upphöra med olovlig bostadsanvändning 
av lokaler avsedda för kontor/verkstad. Vidare förbjuds fastighetsägaren att på nytt 
iansprålcta lokalerna som bostäder. Förbudet förenas med vite. Bygg- och miljöför
valtningen föreslår att fastighetsägaren föreläggs att upphöra med den olovliga 
användningen samt att på nytt iansprålcta lokalerna som bostäder. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Planritningar, lokaler 1-5 . 
3. Foton från granne (3 sidor) 
4. Foto från granne (1 sida) 
5. Foton från platsbesök (1 sida) 
6. Skrivelse från fastighetsägarens ombud 
7. Anmälan 
8. Yttrande över tjänsteskrivelse 
9. Hyresavtal för lokaler (4 stycken) 
10. Skrivelse från avfallsavdelningen 
11. Foton från platsbesök- avfallshantering 

Jäv 

2020-01-08 

2019-12-31 
2019-11-19 
2019-10-29 
2019-08-29 
2019-06-18 
2020-01-07 
2020-01-07 
2020-01-07 
2019-10-29 och 2019-11-08 

Lars Bergstig (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Anders Lindström (SD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

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

Justerares sign 
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