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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 (17) 
Sammanträdesdag 

2020-02-18 

Miljö- och bygglovsnämnden 

V eddestarummet, Riddarplatsen 5, Jakobs berg kl. 18. 00- 19. 03 

Ordförande Lars Bergstig (L), Tony Haddad (C), Andreas Fogeby (S), 
Mikael Kraus (M), Andreas Lindenhie1ta (KD), Veronica Sällemark 
(S), Peter Ulander (S), Christoffer Hörnhagen (-) och Anders 
Lindström (SD). 

Ersättare: Sabina Gudmundsson (M), Timo Wiksten (M), John 
Öster (L), Leif Nilsson (S), och Evy Komberg (MP). 

Tjänstepersoner: Bygg- och miljödirektör Johan Bergman, 
avdelningschef kvalitet och verksamhetsstöd Eva Assarsson, miljöchef 
Jenny Fäim, miljöinspektör Carolina Östberg (§§19-21) bygglovschef 
Amanda Touman Redstorm, praktikant bygglovsavdelningen Saga 
Wiksten, praktikant bygglovsavdelningen Mikael Stigell, politisk 
sekreterare (M) Comelia Crutze ( § § 19-31) och nämndsekreterare 
Tove Nilsson. 

Andreas Fogeby (S) 

Nämndsekreterarens tjänsterum, torsdag den 20 februari 2020 kl. 8.30 

Sekreterare 

Ordförande 

~/2/:~ 
·····-········································;,···············-······-·-···························-····-··-·············· 

ToveNi1~ 1/ 

_t==t.=z;S_ 
Lars Bergstig (L) d 

Paragrafer 19 - 34 

Omedelbart justerade 

paragrafer 24 

Justerande 

ANSLAG 
Miljö- och bygglovsnämndens protokoll från sammanträdet 2020-02-18 är justerat 2020-02-20 
och finns i miljö- och bygglovsnämndens diarium . 

. ~/J/i~~ 
Tove Nilsson 

Detta anslag sätts upp Anslaget tas ned 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-02-18 

Justerares sign 

§ 19 
Justering 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Andreas F ogeby (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 

torsdag den 20 februari 2020 kl. 8.30. 

2. Andreas Fogeby (S) utses att tillsammans med ordförandenjustera omedelbart 
justerat beslut, § 24, Begreppsförändringar i taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
verksamhet inom livsmedelslagens område. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden utser Andreas 
Fogeby (S) att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
torsdag den 20 februari 2020 kl. 8.30 samt att nämnden utser Andreas Fogeby (S) 
att tillsammans med ordföranden justera omedelbaii justerat beslut, § 24, 
Begreppsförändringar i taxa för miljö- och bygglovsnämndens verksamhet inom 
livsmedelslagens område. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-02-18 

§ 20 
Fastställande av föredragningslista 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: 

• Extra ärende med Dnr Mbn BYGG 2019-383 tas upp som ärende nummer 14 

Justerares sign 

på föredragningslistan. 

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

s j<P-· 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-02-18 

§ 21 Dnr 2020-3 
Rapporter och information från bygg- och miljöförvaltningen 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över rappmier och infmmation 

till handlingarna. 

Ärendet i korthet 
1. Carolina Östberg och Amanda Redstorm informerade om aktuella detaljplaner. 
2. Amanda Redstorm informerade om kommande lagändringar och bygglovsärenden. 

Handlingar 
1. Föiieckning över rappmier och infmmation från bygg- och miljöförvaltningen, 

2020-02-05 

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

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-02-18 

§ 22 Dnr Mbn 2018-641 KON 
\ierksamhetsberättelse och årsbokslut 2019 för miljö- och 
bygg lovsnämnden 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2019 inklusive 

fyra bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendet i korthet 
Ansvarig nämnd/styrelse ska till kommunstyrelsen lämna en verksamhetsberättelse över 
det gångna räkenskapsåret. Förvaltningen har därför upprättat ett förslag till 
verksamhets berättelse och årsbokslut för 2019 inklusive bilagor. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-06 
2. Miljö- och bygglovsnämndens verksamhetsberättelse och årsbokslut 2019 

(reviderad 2020-02-13) 
3. Bilaga 1. Mbn Årsbokslut 2019 
4. Bilaga 2. Mbn Investeringar 2019 
5. Bilaga 3. Uppföljning av miljö- och bygglovsnämndens internkontrollplan 2019 
6. Bilaga 4. Årskalendarium för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

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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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-02-18 

§ 23 Dm Mbn 2018-641 KON 
Ombudgetering av 2019 års investeringsmedel 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 1, 1 mnkr av 

investeringsmedlen ombudgeteras till år 2020 enligt förvaltningens förslag. 

Ärendet i korthet 
Förvaltningen har upprättat förslag till överföring av investeringsbudgetens överskott 
enligt bilaga 1. Begäran om disponering av investeringsbudgetens resultat, bilaga 1. 
Investeringsbudgeten avser e-arkivering, ärendehanteringssystem, och e-tjänster. Totalt 
uppgår investeringsbudgeten till 1,4 mnkr för 2019. Investeringen för E-tjänster för 
bygglovshandläggning har till största del genomförts under 2019 och förväntas avslutas i 
bötjan av 2020. Övriga investeringar har inte kunnat genomföras på grund av tekniska 
svårigheter. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-07 
2. Bilaga 1 Investeringsbudget 2019 

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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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-02-18 

§ 24 Dm Mbn 2019-958 
Begreppsförändringar i taxa för miljö- och bygglovsnämndens verksamhet 
inom livsmedelslagens område 

Omedelbar justering av ärendet, se separat protokoll. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-02-18 

§ 25 Dnr Mbn 2019-1138 
Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av 
anställdas bisysslor- yttrande till kommunrevisionen 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Yttrandet över revisionsrappo1t om oegentligheter och bisysslor godkänns. 

Ärendet i korthet 
KPMG har på uppdrag av kommumevisionen granskat kommunens arbete för att 
förebygga oegentligheter inklusive kontroll och bedömning av anställdas bisysslor. 
Granskningen visar att det finns en struktur och formellt beslutade styrande dokument att 
förhålla sig till. Samtidigt visar granskningen att kontroll och kännedom om bisysslor i 
näringsdrivande associationer inte sker på ett ändamålsenligt sätt. Vidare brister 
kännedomen om förekommande bisysslor samt även följsamheten till gällande rutiner. 
Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet godkänns. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-05 
2. Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av anställdas 

bisysslor - yttrande till kommunrevisionen 
3. Missiv- Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av 

anställdas bisysslor 
4. Revisionsrapport- Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt 

kontroll av anställdas bisysslor 

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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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-02-18 

§ 26 Dnr Mbn BYGG 2019-836 
Ansökan om nybyggnad av flerbostadshus del av BARKARBY 2:60 
(Barkarbystaden 111, kv. 17) 

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

2. Avgift fastställs till 176 483 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 
Ärendet avser ansökan för nybyggnad av flerbostadshus, inom del av kv .17 i 
Barkarbystaden III. Förslaget är planenligt och uppfyller kraven i Plan- och bygglagen 
samt kraven i det kvalitetsprogram som hör till exploateringsavtalet. Bygg- och 
miljöförvaltningen föreslår att bygglov ges. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Bygglovsansökan med bilagor 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-01-27 
2019-11-07 

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



Sida g:} JÄRFÄLLA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (17) 
Sammanträdesdag 

Miljö- och bygglovsnämnden 2020-02-18 

§ 27 Dm Mbn BYGG 2020-30 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
Ärendet återremitteras till förvaltningen för inhämtande av synpunkter från grannar 
(grannhörande). 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad. Enligt 
gällande detaljplan får endast en komplementbyggnad uppföras på fastigheten. Ansökan 
innebär att det skulle bli totalt tre komplementbyggnader på fastigheten. Bygg- och 
miljöförvaltningen föreslår att ansökan ska avslås. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänstesluivelse 
2. Ansökan 

Utdrag baskmia 
Grundritning och snitt 
Plan,fasad,sektionsritning 
E-post från sökande 

3. Yttrande, motivering från sökanden 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Lämnade förslag 

2020-01-31 
2020-01-21 
2020-01-21 
2020-01-21 
2020-01-21 
2020-01-27 
2020-01-21 

Ordföranden Lars Bergstig (L) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
inhämtande av synpunkter från grannar (grannhörande). 

Andreas Fogeby (S) yrkar bifall till ordförandens förslag om återremiss. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslaget om att åteITemittera ärendet och 
konstaterar att nämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för 
inhämtande av synpunkter från grannar (grannhörande). 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-02-18 

Justerares sign 

§ 28 Dm Mbn BYGG 2019-848 
Ansökan om bygglov. i efterhand för tillbyggnad av församlingsbyggnad, 

 

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

2. Avgift fastställs till 15 000 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 
Ärendet avser ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av församlingsbyggnad . 
Aktuell fastighet används av  som 
en samlingslokal för medlemmarna. Den aktuella tillbyggnaden om 151 ,8 kvm är i sin 
helhet placerad på mark som inte får bebyggas och avvikelsen kan inte anses utgöra en 
mindre avvikelse. Åtgärden strider mot ändamålet som i detaljplan anges till industri och 
kontor. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att ansökan om bygglov ska avslås. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Ansökan 

Situationsplan 
Plamitning 
Fasadritning norr och syd 
Fasadritning väst 
Fasadritning öst 

3. Yttrande med bilagor från fast.äg. 
4. Flygfoto från 2012-2017 
5. Planbesked 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-02-03 
2019-11-05 
2019-12-20 
2019-12-20 
2019-12-20 
2019-12-20 
2019-12-20 
2020-01-31 

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

h ~ 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-02-18 

§ 29 Dnr Mbn BYGG 2019-696 
Ansökan om bygglov i efterhand för mur,  

 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Ansökan om bygglov för mur (delsträcka 2) ges med stöd av 9 kap. 30 §plan-och 

bygglagen, PBL. 

2. Med stöd av 11 kap. 20 § PBL föreläggs fastighetsägarna  
 och  att vid ett vite om 10 000 

kronor vardera, senast inom 6 månader från det att beslutet eller domen har vunnit laga 
kraft ta b01t alternativt sänka muren till högst 50 cm på den prickade marken 
(delsträcka 1). 

3. Avgift fastställs till 7 871 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 
Ärendet avser bygglov i efterhand för en 25 meter lång mur. En sträcka om sex meter av 
muren (delsträcka 1) är placerad på prickad mark som inte får bebyggas varför åtgärden 
strider mot detaljplanen. Resterande del av muren ( delsträcka 2) är planenlig. Bygg- och 
miljöförvaltningen föreslår att bygglov ska ges för delsträcka 2. Vidare föreslås att 
fastighetsägarna ska föreläggas att ta b01t eller sänka muren ( delsträcka 1) eftersom 
bygglov inte kan ges i efterhand. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Ansökan 

Utdrag baskaita tomtritning 
Utdrag baskaita detaljskiss 
Fasadritning delsträcka 1 
Fasadritning delsträcka 2 
Marksektionsritning 
Teknisk beskrivning 
Foto 
Skrivelse 
Skrivelse 

Grannintyg 
Yttrande över tjänsteskrivelse 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-01-31 
2019-10-17 
2019-12-06 
2019-12-06 
2020-01-27 
2020-01-16 
2019-12-06 
2019-10-17 
2019-10-17 
2019-12-06 
2020-01-13 
2020-01-15 
2020-01-27 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-02-18 

Justerares sign 

§ 30 Dm Mbn BYGG 2019-460 
Byggsanktionsavgift för nybyggnad av komplementbyggnad samt 
uppförande av mur,  

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

 och  solidariskt en byggsanktions
avgift om 17 501 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 komplementbyggnad har uppfö1is 
inunder en altan. I anslutning till komplementbyggnaden har även en mur och ett plank 
anlagts i gränsen mot grannfastigheten . Samtliga åtgärder är utförda under 
sommaren 2019. Eftersom åtgärderna har påbö1jats innan miljö- och bygglovsnämnden 
har gett ett startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. Bygg- och miljöförvaltningen 
föreslår att fastighetsägarna påförs en byggsanktionsavgift om 17 501 kronor. 

Handlingar 
1 Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2 Foto platsbesök 
3 Protokoll platsbesök 
4 Anmälan om tillsyn, 2 st. 
5 Bygglov med Dm 2017-764, ritning, kontrollplan 
6 Yttrande från fastighetsägarna 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-01 -29 
2019-08-14 
2019-08-15/2019-12-06 
2019-07-22/2019-07-26 

2020-01-20 

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

~)ZF-
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-02-18 

§ 31 DnrMbnBYGG2019-888 
Byggsanktionsavgift för tillbyggnad av enbostadshus,  

 

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

 en byggsanktionsavgift om 25 542 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 om 23 kvm av enbostadshus 
utan bygglov och sta1tbesked. Eftersom åtgärden har påbötjats innan miljö- och 
bygglovsnämnden har gett ett startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. Bygg- och 
miljöförvaltningen föreslår att byggsanktionsavgiften ska tas ut av fastighetsägaren. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Foton från platsbesök (1 sida) 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-01-31 
2019-11-28 

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

Joste,z ,,,, ~ 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-02-18 

Justerares sign 

§ 32 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. Förteckning över skrivelser för kännedom 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-02-05 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1ieckningen över 
skrivelser för kännedom till handlingarna. 

// 
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§ 33 
Delegeringsbeslut 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

Sida 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 16 (17) 
Sammanträdesdag 

2020-02-18 

Dm Mbn 2020-1 

1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningarna över delegeringsbeslut till 

Justerares sign 

handlingarna. 

Handlingar 
1. Föiteckning över delegeringsbeslut miljö- och hälsa 2020-02-03 
2. Förteckning över delegeringsbeslut bygglov 2020-02-03 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger fö1teckningarna över 
delegeringsbeslut till handlingarna. 

J ~ 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2020-02-18 

Justerares sign 

§ 34 Dm Mbn BYGG 2019-383 
Angående överklagande av bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 
(LSS-boende) samt rivning av befintlig byggnad,  

 - yttrande till mark- och miljödomstolen gällande 
 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Yttrande godkänns och överlämnas till mark- och miljödomstolen gällande mål 

 . 

Ärendet i korthet 
Miljö- och bygglovsnämnden avslog ansökan om nybyggnad av flerbostadshus 
2019-09-17. Sökande överklagade beslutet till länsstyrelsen som avslog överklagandet 
med hänvisning till att fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och att 
nämnden har haft fog för sitt beslut med hänsyn till detaljplanekravet. Sökande har 
därefter överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen som förelagt 
nämnden att yttra sig senast den 28 februari 2020. Nämndens inställning är att den 
motsätter sig fastighetsägarens yrkande om ändring av länsstyrelsens beslut. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Yttrande 
3. Länsstyrelsens beslut 
4. Skrivelse från länsstyrelsen 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2020-02-12 
2020-02-12 
1952-12-09 
2017-07-14 

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