
C) JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Nämnd e. dyl. 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

2019-01-29 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Veddestarummet, Posthuset, Riddarplatsen 5, kl. 18.10-19.30 

Ordförande Lars Bergstig (L), Tony Haddad (C), Andreas Fogeby (S), 
Stig Drevemo (M), Andreas Lindenhie1ia (KD), LeifNilsson (S) 
ersättare för Veronica Sällemark (S), Peter Ulander (S), Christoffer 
Hörnhagen (V), Anders Lindström (SD). 

Ersättare: Sabina Gudmundsson (M), Timo Wiksten (M), Mikael 
Kraus (M), Jolm Öster (L), Asa Palmgren (S), Evy Kornberg (MP). 

Tjänstepersoner: tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson Gäv§ 12), 
miljöchef Jenny Färm, bygglovchef Amanda Touman Redstonn, 
byggnadsinspektör Helena Fermsjö, bygglovkoordinator Hanna 
Benckert, avdelningschef kvalitet och verksamhetsstöd Robert Jägare, 
personalkonsult Christina Larsson(§§ 6-8) och nämndsekreterare 
Tove Nilsson. 

Andreas Fogeby (S) 

sekreterarens tjänstemm, torsdag 31 januari 2019 kl. 09.00 

Sekreterare  Paragrafer 6- 17 

Tove Nysson'0/ ---.. 

· · -
Lars Bergstig (L) 

Ordförande 

Justerande 

/-~~d~-~s Fogeby (S) 

ANSLAG 
Miljö- och bygglovsnämndens protokoll från sammanträdet 2019-01-29 är justerat 
2019-01-31och finns på bygg- och miljöförvaltningen. 

·· · . .
Tove Nilsson 

Detta anslag sätts upp Anslaget tas ned 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2019-01-29 

Justerares sign 

§6 
Justering 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Andreas Fogeby (S) utses att tillsammans med ordförande justera protokollet 
fi·edag l februari 2019 kl. 08.30. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden utser Andreas Fogeby (S) 
att tillsammans med ordförande justera protokollet fi·edag l februari 2019 kl. 08.30. 

§7 
Fastställande av föredragningslistan 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Föredragningslistan fastställs utan ändringar. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden fastställer 
föredragningslistan utan ändringar. 

§ 8 Dm Mbn 2019-3 KON 
Rapporter och information från bygg- och miljöförvaltningen 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Miljö- och bygglovsnämnden lägger fårteckningen över rapporter och information till 
handlingarna. 

Ärendet i korthet 
l. Helena Fermsjö informerade om kommande bygglovärenden 
2. Christina Larsson informerade om medarbetarenkät 2018. 
3. Redovisning av 2018 års tillsyn på drivmedelsanläggningar ochfordonstvätt-skriftlig 

information samt muntlig information av Jenny Färm. 
4. Redovisning av 2018 års tillsyn på kem- och vattentvättar-skriftlig information samt 

muntlig information av Jenny Färm. 

Handlingar 
l. Fölteckning över rappmier och information 

från bygg- och milj ö förvaltningen 2019-01-15 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2019-01-29 

Justerares sign 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordfåranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1ieckningen över 
rappmier och information till handlingarna. 

§9 DnrMbnBYGG2018-714 
Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Som fårhandsbesked meddelas att nybyggnad av enbostadshus kan tillåtas på den 
avsedda platsen med stöd av 9 kap. 17 §plan- och bygglagen, PBL. 

2. Avgift fastställs till 9 672 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura får avgiften skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser fårhandsbesked får nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  

. Fastigheten är i dagsläget bebyggd med ett enbostadshus. 

Handlingar 
l. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
2. Situationsplan med förklaringm 

Ansökan om fårhandsbesked 
3. Överklagandehänvisning 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2019-01-14 
2018-11-21 
2018-10-22 

Ordfåranden konstaterar att milj ö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöfårvaltningens fårslag till beslut. 

§ 10 Dnr Mbn BYGG 2018-726 
Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Som fårhandsbesked meddelas att nybyggnad av enbostadshus kan tillåtas på den 
avsedda platsen med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL. 

2. Avgift fastställs till 9 672 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura får avgiften skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser fårhandsbesked får nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  

. Fastigheten är i dagsläget bebyggd med ett enbostadshus. 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2019-01-29 

Justerares sign 

Handlingar 
l. Bygglovenbetens tjänsteskrivelse 
2. Utdrag baskmia 

Ansökan om förhandsbesked 
3. Överklagandehänvisning 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2019-01-14 
2018-11-19 
2018-10-24 

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

§ 11 Dm Mbn BYGG 2018-826 
Anmälan om åtgärder i LOV 14-407 utförda utan startbesked, 
KALLHÄLL 1 : 1 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Med stöd av Il kap. 51 §plan- och bygglagen (PBL) påförs sökanden Trafikverket 
med org.nr. 202100-6297 en byggsanktionsavgift om 113 857 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 mur, upplag samt nybyggnad av tak 
över cykelparkering i LOV 14-407 har utförts utan startbesked. Eftersom åtgärden har 
påbötjats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett startbesked ska en 
byggsanktionsavgift tas ut. 

Handlingar 
l. Bygglovenbetens tjänsteskrivelse 
2. Ritningar med area 
3. Protokoll samråd i efterhand 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2019-01-07 

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

§12 DmMbnBYGG2018-837 
Anmälan angående olovligt anordnande av parkering, BARSBRO 1:3 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Med stöd av Il kap. 51 §plan- och bygglagen (PBL) påf6rs sökande 
Järfälla Kommun, Telmiska nämnden, (org.nr. 212000-0043) en byggsanktionsavgift 
om 39 688 kronor. Avgiften ska betalas till Järfålla kommun inom två månader efter 
det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura får avgiften skickas separat. 
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c JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2019-01-29 

Justerares sign 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser beslut om byggsanktionsavgift för påbö1jat anläggande av 13 
parkeringsplatser på fastigheten Barsbro l :3. Eftersom åtgärden har påbörjats innan miljö
och bygglovsnämnden har gett ett stmibesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. 

Handlingar 
l. Bygglovenbetens tjänsteskrivelse 
2. situationsplan 
3. E-post/klagomål 

Jäv 

2019-01-07 
2018-12-11 
2018-12-11 

På grund av jäv deltar inte tf bygg- och miljödirektör Nina Karlsson i handläggningen 
av detta ärende. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

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

§ 13 DnrMbnBYGG2018-833 
Anmälan angående ej följt startbesked,  

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Med stöd av Il kap. 20 och 37 §§plan- och bygglagen ( PBL) föreläggs ägarna till 
fastigheten  

 att vid vite om 25 000 kronor, senast inom fyra månader från det att 
beslutet eller domen vunnit laga kraft vidta rättelse genom att följa stmibeskedet 
daterat 2015-06-26 med dnr 2015-474, beslutsnummer 15-757, på så sätt att 
tillbyggnaden uppgår till en area om max 15 kvm. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser rättelseföreläggande då en tillbyggnad av ett enbostadshus, ej har följt det 
beviljade stmibeskedet. Föreläggandet förenas med vite om 25 000 kronor. 
Fastighetsägarna fick under 2015 ett startbesked för 15 kvm bygglovbefriad tillbyggnad 
om 15 kvm. Tillbyggnaden är i sin helhet placerad på mark som inte får bebyggas, därav 
bedöms lov i efterhand inte kunna ges för tillbyggnad större än 15 kvm. 

Handlingar 
l Bygglovenbetens tjänsteskrivelse 2018-12-27 
2 Flygfoto från 2017-2015 
3 Flygfoto med area 
4 Kopia stmibesked bygglovbefriad åtgärd 
5 Kopia plmnitning från dm 15-474 
6 Yttrande från fastighetsägare 2018-12-19 
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~JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2019-01-29 

Justerares sign 

AF S 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordfåranden konstaterar att miljö- och bygglovsnänmden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöfårvaltningens förslag till beslut. 

§ 14 Dnr Mbn BYGG 2018-505 
Nybyggnad av flerbostadshus (ALM-SMAA), BARKARBY 2:54 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Bygglov ges med liten avvikelse med stöd av 9 kap. 31 b § Plan- och bygglagen 
(PBL). 

2. Avgift fastställs till 226 507 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura får avgiften skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser ansökan om bygglov får nybyggnad av flerbostadshus inom detaljplanen 
Barkarbystaden l. Det är det sista bostadskvarteret i den detaljplanen som ska ges 
bygglov. Byggnaden innehåller 276 lägenheter, tre verksamhetslokaler samt garage. 
Kvarteret delas mellan två byggherrar. Sökanden har tidigare fått bygglov på samma del 
av kvarteret, men har i aktuell ansökan gjort ändringar. I och med detta är avgiften nu 
reducerad. Förslaget innebär liksom tidigare en avvikelse från detaljplanebestämmelserna. 

Handlingar 
l. Bygglovenbetens tjänsteskrivelse 
2. Ansökan inklusive bilagor 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2019-01-14 
2018-07-05 

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

§ 15 DmMbnBYGG2018-732 
Bygglov i efterhand för plank,  

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Bygglov får plank i efterhand avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, 
PBL. 

2. Avgift får avslag fastställs till 7 200 kronor som avser 6 timmars handläggningstid (i 
enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura får avgiften skickas 
separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand får två stycken olovligt uppfårda plank. 
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t:J JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2019-01-29 

Justerares sign 

AP i 

Handlingar 
l. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
2. Yttrande över tjänsteskrivelse 

Fasadritning och konstruktion 2 
Fasadritning och konstruktion l 
Förslag till kontrollplan 
Utdrag baskarta 
Ansökan bygglov 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2019-01-18 
2019-01-16 
2018-10-25 
2018-10-25 
2018-10-25 
2018-10-25 
2018-10-25 

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

§ 16 Dm Mbn 2019-2 KON 
skrivelser för kännedom 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över skrivelser för kännedom 
till handlingama. 

Handlingar 
l. Förteckning över skrivelser för kännedom 2019-01-15 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över 
skrivelser för kärrnedom till handlingama. 

§ 17 
Delegeringsbeslut 

DmMbn2019-l KON 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

l. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningarna över delegeringsbeslut till 
handlingama. 

Handlingar 
l. Fö1ieckning bygglov 
2. Förteckning miljö- och hälsoskydd 
3. Delegeringsbeslut Mbn 2018:1099 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Beslutsgång 

2019-01-17 
2019-01-16 
2019-01-22 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1ieckningarna över 
delegeringsbeslut till handlingama. 
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