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§ 12

Beslut om rätt att närvara
Byggnads- och tillståndsnämndens beslut

Följande personer får närvara vid Byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den
24 januari 2022:
•
•
•
•

Angelica Vernersson, bygglovschef
Kaarin Lindberg, miljöchef
Susanne Sörensdotter, handläggare
Peter Lindström, anläggningschef tekniska enheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Information från sektorn för samhällsbyggnad
Sammanfattning

Susanne Sörensdotter, handläggare, informerar om parkeringstillstånd vid
funktionsnedsättning.
Fredrik Här&n, sektorsdirektör, informerar om byggnads- och tillståndsnämndens
verksamhetsberättelse 2022.
Peter Lindström, anläggningschef tekniska enheten, berättar om planerade och
pågående projekt vid Lötsjön.
Byggnads- och tillståndsnämndens överläggning

Under informationspunkten yttrar sig Inger Gran (L), Johan Hallberg (M), Jimmy Sagar
(V), Gustav Joelsson (KD), Erik Guti&rez-Aranda (S), Kjell Söderstam (S), Lina Larsson
(C) och Per Völker (S)
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§ 14

Dnr: BTN-0017/2022

ADAPT Projekt AB-Stella-Nytt serveringstillstånd, Sturegatan 4
Beslutsunderlag

•
•

Ansökan om nytt serveringstillsånd, inkom den 15 november 2021.
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse, daterad den 23 februari 2022

Sammanfattning
ADAPT Project AB, 559336-8771 har ansökt om serveringstillstånd för spritdrycker, vin,
starköl, andra jästa alkohdrycker samt alkoholliknade preparet för servering till
allmänheten i restaurang Stella klockan 11:00 till 01:00 och på uteservering klockan
11:00 till 23:00. alla dagar i veckan.

Miljöenhetens utredning visar att ansökan kan beviljas.
Byggnads- och tillståndsnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig David Gotthold (L).
Byggnads- och tillståndsnämndens beslut

1. Byggnads- och tillståndsnämnden beslutar bifalla ansökan från ADAPT Project
AB, 559336-8771 om serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl, andra
jästa alkoholdrycker och alkohollikande preparat servering till allmänheten i
restaurang Stella mellan klockan 11:00 till or oo enligt 8 kap 2 § alkohollagen
(AL).
2. Villkor meddelas om att uteserveringen skall vara utrymd senast klockan 23:30.
3. Kopia av beslut sänds till Polismyndigheten och Länsstyrelsen
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Dnr: BTN-0647/2021

§ 15

Golfbaren Sundbyberg AB-Signalen by Golf - Ansökan om nytt
serveringstillstånd, Sundbyberg torg 1
Beslutsunderlag

•
•

Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse, daterad 23 februari 2022.
Ansökan om nytt serveringstillstånd, inkom den 24 augusti 2021.

Sammanfattning

Golfbaren Sundbyberg AB, 559309-7263 har ansökt om serveringstillstånd för
spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker samt alkoholliknande preparat för
servering till allmänheten i restaurang Signal by Golfbaren klockan ii:oo till 01:00 och
på uteservering klockan 11:00 till 22:00.
Under handläggningen av ärendet har det förekommit anpassningar och
ombyggnationer i lokalen som medfört att handläggningen har dragit ut på tiden.
Bolaget erhöll tillfälligt serveringstillstånd i avvaktan slutligt beslut den 26 november
2021.

Miljöenhetens utredning visar att ansökan kan beviljas.
Byggnads- och tillståndsnämndens beslut

1. Byggnads- och tillståndsnämnden beslutar bifalla ansökan från Golfbaren
Sundbyberg AB, 559309-7263 om serveringstillstånd för spritdrycker, vin,
starköl, alkoholliknande preparat samt andra jästa alkoholdrycker för servering
till allmänheten i restaurang Signal by Golfbaren klockan 11:00 till oi:oo och på
uteservering klockan 11:00 till 22:00 alla dagar i veckan enligt 8 kap 2 §
alkohollagen (AL).
2. Villkor meddelas att uteserveringen skall vara utrymd senast 22:3o.
3. Kopia av beslut sänds till Polismyndigheten och Länsstyrelsen.
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§ 16

Dnr: BTN-0495/2021

GLADAN 7 Solvallavägen 2B, Bygglov i efterhand för stödmurar samt
byggsanktionsavgift

Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•

Ansökan, inkom 7 juni 2021
Fasadritning 2 st. inkom 8 december 2021
Planritning, inkom 8 december 2021
Situationsplan, inkom 8 december 2021
Kontrollplan (förslag), inkom il augusti 2021
Signerad kontrollplan, inkom 7 februari 2022
Ortofoton, 3 st. upprättade 2 februari 2022
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 9 mars 2022

Sammanfattning

Sökanden har inkommit med en ansökan om bygglov i efterhand för murar. Det har inte
funnits bygglov eller startbesked för muren när den uppfördes. Byggsanktionsavgift ska
därför tas ut. Bygglovsenheten föreslår att bygglov i efterhand tillstyrkes i detta enskilda
fall bland annat då murarna är väl dolda från gatan och knappt synliga i stads- och
landskapsbilden.
Grannar på fastigheterna Gladan 4 och Gladan 6 har fått yttra sig över ansökan då deras
fastigheter är direkt berörda av åtgärden. Gladan 6 har yttrat sig negativt över ett
tidigare förslag. För det senast inkomna förslaget har inget yttrande inkommit.
I detta ärende tas följande avgifter ut: bygglov 4 641 kr, anmälan 198o kr.
byggsanktionsavgift 9 35o kr. Avgiften faktureras separat.
Byggnads- och tillståndsnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Johan Hallberg (M).
Byggnads- och tillståndsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas i efterhand med stöd av 9 kap 3o § plan och bygglagen (PBL).
2. Startbesked ges med stöd av 10 kap 23 § PBL. Åtgärden får påbörjas. Tekniskt
samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
3. Slutbesked ges med stöd av 10 kap 34 § plan och bygglagen (PBL).
4. De delar som beslutet avser får tas i bruk.
5. Byggsanktionsavgift på 9 35o kr tas ut av fastighetsägaren som ägde fastigheten
när överträdelsen begicks Lea vård och omsorg AB, Solvallavägen 2 B, 17237
Sundbyberg, för att utan startbesked ha uppfört murar. Avgiften ska betalas till
sektorn för samhällsbyggnad senast två månader efter beslutet fått laga kraft. (ii
kap 51 § PBL).
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§ 17

Dnr: BTN-0907/2021

BLÅSLAMPAN 1 Löfströms alle/Ågatan, Bygglov i efterhand för
uppfört plank kring bodetablering samt byggsanktionsavgift

Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•

Ansökan inkom den 14 januari 2022
Fasadritning inkom den 14 januari 2022
Teknisk beskrivning inkom den 14 januari 2022
Situationsplan inkom den 14 januari 2022
Situationsplan och fotografier inkom 8 december 2021
Kontrollplan inkom 9 februari 2022
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 9 mars 2022

Sammanfattning

En ansökan har inkommit för tidsbegränsat bygglov för plank. Sökanden har uppgett att
planket redan är uppfört. Beslutet avser tidsbegränsat bygglov i efterhand för redan
uppfört plank med en sammanlagd längd av 55 meter.

Det har inte funnits bygglov eller startbesked för planket. Byggsanktionsavgift ska därför
tas ut. Förmildrande omständigheter gör dock att sektorn föreslår att
byggsanktionsavgiften sätts ned till hälften.
Sektorn för samhällsbyggnad föreslår att nämnden tillstyrker tidsbegränsat bygglov i
efterhand då förslaget uppfyller några men inte alla kraven enligt 9 kap. 3o-32 a §§ PBL,
är relativt enkel att avveckla och tillgodoser ett tidsbegränsat behov.
I detta ärende tas följande avgifter ut: Sanktionsavgift 13 886 kr, avgift för tidsbegränsat
bygglov 9 282 kr, avgift för anmälan 1 485 kr. Avgiften faktureras separat.
Byggnads- och tillståndsnämndens beslut

1. Tidsbegränsat bygglov beviljas i efterhand till och med 3 april 2023 med stöd av
9 kap 33 § plan och bygglagen (PBL).
2. Startbesked ges med stöd av io kap 23 § PBL. Åtgärden får påbörjas. Tekniskt
samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
3. Med stöd av 10 kap 4 § PBL får åtgärden tas i bruk innan slutbesked har
meddelats.
4. Byggsanktionsavgiften sätts ned till hälften så att byggsanktionsavgift på
13 886 kr tas ut av bolaget som begått överträdelsen MVB Öst AB, Rökerigatan
20, 121 07 Stockholm, för att utan startbesked ha uppfört ett plank. Avgiften ska
betalas till Sektorn för samhällsbyggnad senast två månader efter beslutet fått
laga kraft. (11 kap 51 § PBL).
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Dnr: BTN-0041/2022

§ 18

Ansökan tillstånd för markförläggning av optofiber inom
Lötsjön/Golfängarna naturreservat
Beslutsunderlag

•
•
•

Ansökan om tillstånd inom Lötsjön-Golfångarnas naturreservat, inkommen den
27 januari 2022
Ritning, inkommen den 27 januari 2022
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 7 mars 2022

Sammanfattning
Sundbybergs Stadsnätsbolag AB har den 27 januari 2022 ansökt om tillstånd för att
förlägga en markledning med optofiber, samt sätta kabelbrunn, inom LötsjönGolfångarnas naturreservat.

Ledningen ska gå från befintligt kanalisationsstråk vid Dimslöjan 2 till byggnaden som
finns vid bangolfens verksamhet.
Utifrån uppgifterna i inkommen ansökan kan tillstånd medges under förutsättning att
villkoren i detta beslut följs.
Byggnads- och tillståndsnämndens överläggning
Inger Gran (L), Hans Beausang (M) och Jimmy Sagar (V) deltog inte pga jäv. Jarl Klang
(L), Urban Karlsson (M) respektive Clara Dagh (S) var tjänstgörande ersättare.
Byggnads- och tillståndsnämndens beslut

1.

Byggnads- och tillståndsnämnden ger tillstånd att förlägga en markledning med
optofiber samt sätta kabelbrunn utifrån föreskrifterna för Lötsjön—
Golfångarnas naturreservat i Sundbybergs stad, punkt A7.

Tillståndet förenas med följande villkor:
a. Om inget annat anges i detta beslut ska åtgärderna genomföras i
enlighet med ansökan upprättad den 26 januari 2022.
b. Eventuella avvikelser från ansökan ska meddelas till miljöenheten i god
tid innan arbetet påbörjas.
c. Körskador ska undvikas i största mån. Vid påverkan ska marken
återställas till befintligt skick.
d.

Utrustning för omhändertagande av spill av petroleumprodukter ska
finnas tillgängligt på arbetsplatsen. Vid eventuellt spill eller läckage ska
åtgärder vidtas omedelbart och miljöenheten ska snarast informeras.

Beslutet har fattats med stöd av 2 kap 3 och 7 §§,16 kap 2 § miljöbalken
(1998:808) samt punkt A7 i föreskrifterna i beslut för Lötsjön — Golfångarnas
naturreservat i Sundbybergs stad beslutad av kommunfullmäktige 18 december
2017.
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Dnr: BTN-0076/2022

§ 19

Ansökan om tillstånd för anläggande av markkabel och ny
anläggning, samt ansökan om dispens för schaktning och utfyllnad,
inom Lötsjön-Golfängarnas naturreservat
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•

Ansökan om dispens/ tillstånd inom Lötsjön-Golfängarnas naturreservat,
inkommen den 8 februari 2022.
Bilaga 1- Karta över området där palissad ska anläggas, inkommen den 8
februari 2022
Bilaga 2 - Ritning över bryggans placering, inkommen den 8 februari 2022
Bilaga 3 - Detaljritning av träpalissad, inkommen den 8 februari 2022
Bilaga 4 - Detaljritning av brygga, inkommen den 8 februari 2022.
Bilaga 5 - Placering av belysningsschakt, inkommen den 28 februari 2022
Bilaga 6 - Placering av tillgänglighetsanpassad gångbana, inkommen den 28
februari 2022
Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 7 mars 2022.

Sammanfattning

Sundbybergs stad, Stadsmiljö- och tekniska nämnden, har den 8 februari 2022 kommit
in med en ansökan om tillstånd att anlägga markledning för belysning, tillstånd för att
anlägga ny gångbana, tillstånd för ny anläggning i form av en palissad, samt dispens för
att schakta och fylla ut mark. Arbetena kommer att påbörjas från och med maj/juni
2022. Arbeten som riskerar att grumla vattnet i Lötsjön kommer att utföras under
höst/vinter 2022-2023 (perioden september-mars).
Arbetena är en del i den tekniska avdelningens projekt för att rusta upp strandskoningen
vid Lötsjöns västra strand samt delar av den södra och den norra stranden.
Miljöenhetens bedömning är att tillstånd att upprätta ny anläggning och att anlägga
markkabel för belysning kan beviljas, samt att dispens för att schakta och utfylla kan
meddelas, under förutsättning att i anmälan beskrivna försiktighetsåtgärder vidtas.
Byggnads- och tillståndsnämndens överläggning

Inger Gran (L), Hans Beausang (M) och Jimmy Sagar (V) deltog inte pga jäv. Jarl Klang
(L), Urban Karlsson (M) respektive Clara Dagh (S) var tjänstgörande ersättare.
Byggnads- och tillståndsnämndens beslut

1. Byggnads- och tillståndsnämnden meddelar Sundbybergs stad, Stadsmiljö- och
tekniska nämnden tillstånd för en ny anläggning i form av en palissad i samband
upprustning av strandskoningen längs med delar av Lötsjöns strandlinje.
Tillstånd meddelas enligt reservatsföreskrifterna för Lötsjön-Golfängarnas
naturreservat i Sundbybergs stad, punkt A8.
2. Byggnads- och tillståndsnämnden meddelar Sundbybergs stad, Stadsmiljö- och
tekniska nämnden tillstånd att anlägga markledning för belysning. Tillstånd
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meddelas enligt reservatsföreskrifterna för Lötsjön-Golfångarnas naturreservat i
Sundbybergs stad, punkt A7.
3. Byggnads- och tillståndsnämnden meddelar Sundbybergs stad, Stadsmiljö- och
tekniska nämnden tillstånd att anlägga ny gångväg. Tillstånd meddelas enligt
reservatsföreskrifterna för Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbybergs
stad, punkt Aio.
4.

Byggnads- och tillståndsnämnden meddelar Sundbybergs stad, Stadsmiljö- och
tekniska nämnden dispens för att utföra nödvändigt grävarbete och utfyllnad i
samband anläggandet av ny gångväg samt utfyllnad vid anläggandet av
palissaden. Dispens meddelas enligt reservatsföreskrifterna för LötsjönGolfångarnas naturreservat i Sundbybergs stad, punkt Ai.

Tillstånd och dispens är förenade med följande villkor:
a) Om inget annat anges i detta beslut ska åtgärderna genomföras i enlighet med
ansökan daterad 2022-02-08, samt i enlighet med vad sökande i övrigt angett
eller åtagit sig i ärendet.
b) Växter som planteras i samband med att marken vid strandkanten återställs ska
vara av inhemsk art, inte finnas med på eller riskera att hamna på listan med
invasiva arter samt bidra till den biologiska mångfalden i naturreservatet. Val av
växtarter ska ske i samråd naturvårdare.
c) Arbetena ska utföras med försiktighet för att minska risken för grumling i
Lötsjön.
d)

Eventuella avvikelser från ansökan ska meddelas till miljöenheten i god tid
innan arbetet påbörjas.

e)

Körskador ska undvikas i största mån. Vid påverkan ska marken återställas till
befintligt skick.

Lagstöd
Beslutet har fattats med stöd av 2 kap 2, 3, 6 och 8 §§, 7 kap 7 §,16 kap 2 § miljöbalken,
punkt Ai, A7 och A8 i föreskrifterna i Beslut för Lötsjön-Golfångarnas naturreservat i
Sundbybergs stad beslutat av kommunfullmäktige 18 december 2017.
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Dnr: BTN-0121/2022

§ 20

Svar på remiss - Ändring av detaljplan för del av fastigheten Sadeln
1, parkmark till fastigheten BETSLET 10, kvartersmark, Fornbyvägen
20 i Brotorp"
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Underrättelse om samråd, inkommen den 3 mars 2022
Samrådshandling - Plankarta Betslet io, inkommen den 3 mars 2022
Samrådshandling — Planbeskrivning för Betslet 10, inkommen den 3 mars 2022
Sektorn för samhällsbyggnads förslag till svar på remiss, daterad den 9 mars

•

Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse, daterad den 9 mars 2022

2022

Sammanfattning

Byggnads- och tillståndsnämnden har fått en samrådsremiss av Kommunstyrelsen,
gällande ändring av detaljplan för del av fastigheten Sadeln 1, parkmark till fastigheten
Betslet 10, kvartersmark.
Idag är planområdet planlagt som parkmark men ligger intill gångväg och fastigheten
Betslet 10 's tomt varvid den saknar en tydlig eller definierad funktion eller användning.
Syftet med detaljplanen är en marköverföring från del av Sadeln 1 till Betslet 10, som
möjliggör ändring av fastighetsgräns. Hela Betslet 10 föreslås få samma bestämmelser
som nuvarande Betslet io har, det vill säga bostadsändamål samt förses med
bestämmelsen att marken ej får bebyggas (prickmark).
Byggnads- och tillståndsnämnden finner den föreslagna ändringen rimlig och har inget
att invända mot förslaget.
Byggnads- och tillståndsnämndens beslut

1.

Förslag till svar den 4 mars 2022 godkänns som svar på kommunstyrelsens
remiss " Svar på remiss - Ändring av detaljplan för del av fastigheten Sadeln 1,
parkmark till fastigheten BETSLET 10, kvartersmark, Fornbyvägen 20 i
Brotorp".

I!
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Byggnads- och tillståndsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-21

§ 21

Dnr: BTN-0019/2022

Sundbybergs
stad

Byggnads- och tillståndsnämndens verksamhetsberättelse med
bokslut 2021
Beslutsunderlag

•
•

Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 2 mars 2022
Förslag till byggnads- och tillståndsnämndens verksamhetsberättelse med
bokslut 2021 den 21februari 2022

Sammanfattning

Coronapandemin har fortsatt att påverka nämndens arbete under året och mycket
resurser har lagts på tillsyn av restauranger och serveringar enligt lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder och förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol.
Digitaliseringsarbetet fortsätter. För närvarande pågår bland annat ett arbete för att
digitalisera bygglovsprocessen och ett arbete för fler e-tjänster.
Arbetet med att revidera nämndens dokumenthanteringsplan pågår. I takt med den
tekniska och digitala utvecklingen kan information lagras på flera olika sätt och
revideringen innebär därför en övergång till en informationshanteringsplan.
För en hållbar stad bevakar bygglovsenheten att kraven i Boverkets byggregler efterlevs
vid nybyggnation. En redovisning av grönytefaktorn vid nybyggnation av flerbostadshus
begärs in enligt stadens riktlinjer och i samband med slutbesked begärs en OVK-rapport
in.
Tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen samt alkohol- och tobakslagen bidrar till en
hållbar och trygg stad och till en god folkhälsa.
Miljöövervakning av vatten genomförs tillsammans med andra parter inom respektive
recipients avrinningsområde. Avrinningsområdesvisa samverkansmöten hålls för
samsyn och samverkan.
För tydligare styrning har förvaltningens chefsgrupp fått en intern utbildning i stadens
styrmodell.
För ökad delaktighet och engagemang hos nämndens medarbetare har fyra
förvaltningsgemensamma frukostmöten arrangerats på distans under året, tre ordinarie
och ett extrainsatt rörande stadens nya organisation.
Den första mars slogs miljö- och bygglovsavdelningen ihop med
stadsbyggnadsavdelningen till en ny stadsbyggnadsavdelning.
Byggnads- och tillståndsnämnden uppvisar ett resultat för år 2021 som i det närmaste är
i balans med budget (+o,1 mnkr). I stora drag har nämnden haft högre kostnader för
bostadsanpassningsbidrag som vägs upp av högre intäkter för markupplåtelser.
Byggnads- och tillståndsnämndens beslut

1. Förslag till byggnads- och tillståndsnämndens verksamhetsberättelse med
bokslut 2021 den 21 februari 2022 godkänns.
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Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

LSYJ

2022-03-21

Sundbybergs
stad

§ 22

Dnr: BTN-0012/2022

Månadsrapport för byggnads- och tillståndsnämnden per sista
februari 2022
Beslutsunderlag

•
•

Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 16 mars 2022
Månadsrapport för byggnads- och tillståndsnämnden per sista februari 2022

Sammanfattning

Resultatet för byggnads- och tillståndsnämnden avseende perioden januari-februari
2022 visar ett underskott på 2,0 mnkr jämfört med budget för perioden.
Nämndens totala intäkter för perioden är 0,5 mnkr, vilket är 2,0 mnkr lägre än budget.

Nämndens totala kostnader för perioden är 4,2 mnkr vilket är i nivå med budget.
Inga prognosjusteringar har gjorts eftersom det är tidigt på året och bedömningen görs
att helårsbudgeten kommer att kunna hållas.
Byggnads- och tillståndsnämndens beslut

1.

Månadsrapport för byggnads- och tillståndsnämnden avseende februari 2022
godkänns

E:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-03-21

Sundbybergs
stad

§ 23

Dnr: BTN-0011/2022

Anmälan av delegationsbeslut - mars 2022
Beslutsunderlag

•
•

Sektorn för samhällsbyggnads skrivelse den 9 mars 2022.
Delegationslista den 9 mars 2022.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap. 37 § kan nämnden lämna över rätten att fatta beslut i vissa
ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis en tjänsteperson
eller ett utskott. De beslut som får delegeras ska redovisas på nästa
nämndsammanträde.
Byggnads- och tillståndsnämndens beslut

1.

Anmälan av delegationsbeslut godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

