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TJÄNSTESKRIVELSE 
2018-11-22 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Dnr Mbn BYGG 2018-000666 

Fasadändring av flerbostadshus, JAKOBSBERG 18:2, 18:4-18:8 
Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag  
 
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen (PBL) 
 
2. Avgift fastställs till 27 829 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet i korthet 

Ärendet avser ansökan om bygglov för fasadändring av sammanlagt sjutton stycken 
trevånings bostadshus. Balkonginglasningar utgår och kommer att regleras i ett 
separat bygglovärende.  
 
Handlingar 

1 Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2018-11-22 
2 Ansökan bygglov  2018-10-02 

Situationsplan A-42.3-100 2018-11-06 
Färgsättningsförslag A-42.3-101 2018-11-06 

 Ritningsförteckning  2018-10-02 
 Plan-och sektionsritning inglasning balkong 2018-10-02 
 typritning A-42.6-101 utgår 
 Fasadritning färgsättning typfasad A-42.3-101 2018-10-02 
 Situationsplan färgsättning A-42.3-100 2018-10-02 
 Fasad-och sektionsritning hus 17 A-40.3-142 2018-10-02 
 Fasadritning hus 17 A-40.3-141 2018-10-02 
 Fasad-och sektionsritning hus 16 A-40.3-140 2018-10-02 
 Fasadritning hus 16 A-40.3-139 2018-10-02 
 Fasad-och sektionsritning hus 15 A-40.3-138 2018-10-02 
 Fasadritning hus 15 A-40.3-137 2018-10-02 
 Fasad-och sektionsritning hus 14 A-40.3-136 2018-10-02 
 Fasadritning hus 14 A-40.3-135 2018-10-02 
 Fasadritning hus 14 A-40.3-134 2018-10-02 
 Fasad-och sektionsritning hus 13 A-40.3-133 2018-10-02 
 Fasadritning hus 13 A-40.3-132 2018-10-02 
 Fasadritning hus 13 A-40.3-131 2018-10-02 
 Fasad-och sektionsritning hus 12 A-40.3-130 2018-10-02 
 Fasadritning hus 12 A-40.3-129 2018-10-02 
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 Fasadritning hus 12 A-40.3-128 2018-10-02 
 Fasad-och sektionsritning hus 11 A-40.3-127 2018-10-02 
 Fasadritning hus 11 A-40.3-126 2018-10-02 
 Fasad-och sektionsritning hus 10 A-40.3-125 2018-10-02 
 Fasadritning hus 10 A-40.3-124 2018-10-02 
 Fasad-och sektionsritning hus 9 A-40.3-123 2018-10-02 
 Fasadritning hus 9 A-40.3-122 2018-10-02 
 Fasad-och sektionsritning hus 8 A-40.3-121 2018-10-02 
 Fasadritning hus 8 A-40.3-120 2018-10-02 
 Fasadritning hus 8 A-40.3-119 2018-10-02 
 Fasad-och sektionsritning hus 7 A-40.3-118 2018-10-02 
 Fasadritning hus 7 A-40.3-117 2018-10-02 
 Fasadritning hus 7 A-40.3-116 2018-10-02 
 Fasad-och sektionsritning hus 6 A-40.3-115 2018-10-02 
 Fasadritning hus 6 A-40.3-114 2018-10-02 
 Fasadritning hus 6 A-40.3-113 2018-10-02 
 Fasadritning hus 5 A-40.3-111 2018-10-02 
 Fasadritning hus 5 A-40.3-110 2018-10-02 
 Fasad-och sektionsritning hus 4 A-40.3-109 2018-10-02 
 Fasadritning hus 4 A-40.3-108 2018-10-02 
 Fasadritning hus 4 A-40.3-107 2018-10-02 
 Fasad-och sektionsritning hus 3 A-40.3-106 2018-10-02 
 Fasadritning hus 3 A-40.3-105 2018-10-02 
 Fasad-och sektionsritning hus 2 A-40.3-104 2018-10-02 
 Fasadritning hus 2 A-40.3-103 2018-10-02 
 Fasad-och sektionsritning hus 1 A-40.3-102 2018-10-02 
 Fasadritning hus 1 A-40.3-101 2018-10-02 
 Situationsplan A-40.1-101 2018-10-02 
 Fasad-och sektionsritning hus 5 A-40.3-112 2003-11-02 

Kontrollansvarig 
För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 
godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig. 
 

är certifierad kontrollansvarig med behörighet K, godkänd av SP till 
och med 2021-08-23, behörighetsnummer SC0554-16. 

Ärendet 

Åtgärderna gäller yttre ändringar på en grupp flerbostadshus i tre våningar i området 
Tallbohov i Jakobsberg (tidigare Säby).  
 
De yttre ändringar som föreslaget omfattar är: 
 
Samtliga huskroppar putsas om. Husen kommer att isoleras om i tak och i vissa 
fönsterbröstningar men inte ytterväggarna, då det inte bedömts vara tekniskt och 
ekonomiskt motiverat. 
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Omfärgningen görs enligt ett förslag som bygger på ett anpassat färgtema om tre 
kulörer plus vitt. De varieras mellan huskropparna på ett sådant sätt att alla de olika 
kulörerna ska kunna ses samtidigt, var i området man än är. Husgavlarna som är av 
rött tegel renoveras och behålls. 
 
Samtliga fönster byts ut till nya med modern standard men utseendemässigt 
motsvarande de äldre, dock ändras köksfönstren från tvåluftsfönster (med 
vädringsdel) till enluftsfönster. 
 
De fristående bärande balkongsidorna i betong med småstensyta behöver repareras. 
De kommer av materialtekniska skäl att putsas med vit puts för att få en yta som är 
godtagbart jämn. Bjälklagskanterna kommer fortsättningsvis vara synliga. 
 
Plåtdetaljer byts till lika befintliga. 
 
Husen kompletteras med viss yttre belysning. 
 
Avloppsstammar repareras (reline) från källarvåning och nedåt. I övrig inga åtgärder 
gällande va och ventilation. 
 
Utförandet är tänkt att innefatta även balkonginglasningar, men inglasningarna utgår 
ur det här ärendet. Ansökan om balkonginglasningar ska göras i en separat 
bygglovansökan. 
 

Förutsättningar 

Bygglov för områdets nybyggnation gavs 1967 och kan ses som ett exempel på 
tidstypisk bostadsbebyggelse ingående i det s.k. ”miljonprogrammet” åren 1965 till 
1974, men även som ett exempel på lex Bollmora - lagen som tillät kommunala 
bostadsbolag att bygga bostäder även utanför den egna kommunen. Byggherre var 
Stockholmshem. 
 
Området omfattas av detaljplan S 1969-01-28 som anger bostäder utformade som 
friliggande lamellhus i tre våningar, däremellan parkmark samt lokalgata med 
angöring. 
 
Krav på varsamhet enligt 8 kap 17 § PBL gäller. 

Yttranden 

Berörda grannar och sakägare har inte getts tillfälle att yttra sig över föreslaget då det 
är planenligt. 
 
Ärendet har remitterats till stadsarkitekten, som inte har något att erinra mot förslaget 
 
Ärendet har även remitterats till Järfälla kultur, som påpekar att: 
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- nuvarande fönsterindelning (tvålufts med vädringsdel) behålls på köksfönstren  
- pustproverna ska besiktigas på plats 
- Järfälla kultur ska fotodokumentera området innan arbetena påbörjas 

Motivering 

Förslaget bedöms lämpligt med hänsyn till stadsbilden och uppfylla kraven på god 
helhetsverkan, god färg-, form- och materialverkan för byggnaderna i sig samt vara 
varsamt utformat utifrån byggnadernas och områdets karaktärsdrag. 
 
Förslaget är i enlighet med 9 kap. 30 § PBL, bygglov ska ges. 

Upplysningar 

Åtgärden kräver föranmälan till Arbetsmiljöverket. 
 
Åtgärden kräver föranmälan till Järfälla kultur som ska fotodokumentera området. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 
kap. 3 § PBL). 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd 
skickas separat. 
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § 
PBL. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som 
beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL. Innan lovet vinner laga kraft sker 
påbörjade åtgärder på egen risk. 
 
 
 
 
 
Amanda Touman Redstorm Niklas Nyström 
Bygglovchef Handläggare 
 
Expedieras 
Akten 
Sökande/Fastighetsägare 
Stadsarkitekten 
Järfälla kultur 
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