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Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdag 

2020-10-20 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Järfällasalen, Vasaplatsen 11, Jakobsberg kl. 18.00-18.30 

Ordförande Tony Haddad (C), John Öster (L) ersätter Lars 
Bergstig (L), Andreas Fogeby (S), Mikael Kraus (M), Andreas 
Lindenhieiia (KD), Gunnar Lundström (M) ersätter Veronica 
Sällemark (S), Peter Ulander (S), Ida Ingerö (M) ersätter 
Clu·istoffer Hörnhagen (-) och Anders Lindström (SD). 

Cornelia Crutze, politisk sekreterare (M) 

Från bygg- och miljöförvaltningen: 
Tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson, miljöinspektör Carolina 
Östberg§ 117 och nämndsekreterare Tove Nilsson. 

Andreas Fogeby (S) 
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Justeringens plats och tid Nämndsekreterarens tjänsterum, torsdag den 22 oktober 2020 kl. 9.00 

Underskrifter Sekreterare ~ /4.~ aragrafer 115 - 122 
~ ilsson 

Ordförande ___ _ _ __ . -~?( 
ddad (C) 

Justerande 

ANSLAG 
Miljö- och bygglovsnämndens protokoll från sammanträdet 2020-10-20 är justerat 2020-10-22 
och finns på Miljö- och bygglovsnämndens registratur. 

~ _///U~ 
Tove Nilsson 

J Detta anslag sätts upp [ Z-cfZo - 10 .- 22- [ Anslaget tas ned I 2oZc> - 11 - J 3 ot1.t1~ 
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Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-10-20 

Justerares sign 

§ 115 
Justering 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Andreas Fogeby (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
torsdag den 22 oktober 2020 kl. 09.00. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnärnnden utser Andreas Fogeby (S) 
att tillsammans med ordförandenjustera protokollet torsdag den 22 oktober 2020 
kl. 09.00. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-10-20 

Justerares sign 

§ 116 
Fastställande av föredragningslistan 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Föredragningslistan fastställs utan ändringar. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden fastställer 
föredragningslistan utan ändringar. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-10-20 

Justerares sign 

§ 117 Dnr Mbn 2020-3 
Rapporter och information från bygg- och miljöförvaltningen 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1ieckningen över rapp01ier och information 

till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
• Carolina Östberg informerar om aktuella detaljplaner 

• Tf. bygg- och miljödirektör Nina Karlsson informerar om bygg- och 
miljöförvaltningens krishanteringsarbete med anledning av rådande pandemi 

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

2020-10-05 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över 
rapp01ier och information till handlingarna. 
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§ 118 Dm Mbn 2020-83 8 KON 
Granskning av kommunens uppföljning av intern kontroll - yttrande till 
kommunrevisionen 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Yttrande över revisionsrapporten om granskning av kommunens uppföljning av intern 

kontroll godkänns och överlämnas som svar till kommunrevisionen. 

Ärendet i korthet 
Den kommunala revisionen i Järfälla har låtit genomföra en granskning av kommunens 
uppföljning av intern kontroll. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Revisorerna 
lämnar mot bakgrund av granskningen ett antal rekommendationer i syfte att ytterligare 
stärka kommunens systematiska arbete för att säkerställa den interna kontrollen. Miljö
och bygglovsnämnden har nu getts tillfälle att yttra sig över revisionsrapporten. Bygg
och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över revisionsrapporten om granskning av 
kommunens uppföljning av intern kontroll godkänns och överlämnas som svar till 
kommunrevisionen. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-29 
2. Granskning av kommunens uppföljning av intern kontroll - yttrande till 

kommunrevisionen 
3. Revisionsrapp01i- granskning av kommunens uppföljning av intern kontroll 

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



JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6 (9) 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-10-20 

Justerares sign 

§ 119 Dm Mbn 2020-688 ÖVGR 
Granskning av vattenkvalitet och reningsåtgärder vid Bällstaån 
- yttrande till kommunrevisionen 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Yttrande över revisionsrapporten om granskning av vattenkvalitet och reningsåtgärder 

vid Bällstaån godkänns och överlämnas som svar till kommunrevisionen. 

Ärendet i korthet 
Den kommunala revisionen i Järfälla har låtit genomföra en granskning av vattenkvalitet 
och reningsåtgärder vid Bällstaån. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunens rutiner avseende reningsåtgärder vid Bällstaån är tillfredsställande. 
Granskningen riktar sig främst till kommunstyrelsen och tekniska nämnden, men även 
miljö- och bygglovsnämnden har ombetts yttra sig över rapporten. Bygg- och 
miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över revisionsrapp01ien om granskning av 
vattenkvalitet och reningsåtgärder vid Bällstaån godkänns och överlämnas som svar till 
kommunrevisionen. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-30 
2. Granskning av vattenkvalitet och reningsåtgärder vid Bällstaån - yttrande till 

kommunrevisionen 
3. Revisionsrapport granskning av vattenkvalitet och reningsåtgärder vid Bällstaån 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 120 Dnr Mbn BYGG 2020-640 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnader, 
KALLHÄLL 9:44 (Skarprättarvägen 30) 

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

2. Avgift fastställs till 7 200 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften 
har därmed inte reducerats. Faktura skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ansökan avser permanent bygglov för 17 stycken mobila förrådsbyggnader för uthyrning 
om totalt 225 m2 byggnadsarea (BY A) som idag har tidsbegränsat bygglov. Åtgärden 
avviker från gällande detaljplan. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att ansökan om 
permanent lov ska avslås. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Situationsplan 

Situationsplan 
Situationsplan 
Fasad- och sektionsritning 
Skrivelse, bilaga till ansökan 
Ansökan 

3. Yttrande över tjänsteskrivelse 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-10-05 
2020-09-11 
2020-09-11 
2020-09-11 
2020-09-11 
2020-09-11 
2020-09-11 
2020-09-30 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-10-20 

§ 121 Dm Mbn 2020-2 
Skrivelser för kännedom 

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

till handlingarna. 

Handlingar 
1. Föiteckning över skrivelser för kännedom 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-10-05 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över 
skrivelser för kännedom till handlingarna. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-10-20 

§ 122 Dnr Mbn 2020-1 
Delegerings beslut 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningarna över delegeringsbeslut till 

Justerares sign 

handlingarna. 

Handlingar 
1. Förteckning över delegeringsbeslut miljö- och hälsa 2020-10-05 
2. Förteckning över delegerings beslut bygglov 2020-10-07 
3. Delegerings beslut Mbn 2020-318 KON 2020-09-14 
4. Delegeringsbeslut Mbn 2013-307 2020-09-23 
5. Ordförandebeslut Mbn BYGG 2019-141 2020-09-29 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningarna 
över delegeringsbeslut till handlingarna. 


