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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 
Sammanträdesdag 

2019-10-15 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Veddestarummet, Riddarplatsen 5, Jakobsberg kl. 18.00-19.15 

I ) 

Ordförande Lars Bergstig (L), Tony Haddad (C), Andreas Fogeby (S), 
Stig Drevemo (M), Andreas Lindenhierta (KD), Veronica . 
Sällenfark (S), Peter Ulander (S), Christoffer Hörnhagen (V) och 
Jens Wemsten (SD) ersättare för Anders Lindström (SD). 

Ersättai·e: Sabina,Gucirnuncfsson (M), Tinio Wiksten (M), John 
Öster (L), Samsam Abdiaziz Ahmed (S), Leif Nilsson (S), Åsa 
Palmgren (S), Evy Komberg (MP). 

Tjänstepersoner: Bygg- och miljödirektör Johan Bergman§§ 121-122, 
avdelningschef kvalitet och verksamhetsstöd Eva Assarsson, miljöchef 
Jenny Färm, miljöinspektör Carolina Östberg, praktikant Esmeralda 
Edwards, bygglovshandläggare Helena Feimsjö, bygglovshandläggare 
Anna :Krohn, bygglovshandläggare Hanna Benckert och nämnq
sekreterare Tove Nilsson. 

Andreas Fogeby (S) 

Sekreterare~~~ Paragrafer 121,122,127 
Tove 1',J;' sson Omedelbar justering 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG 
Miljö- och bygglovsnämndens protokoll från sammanträdet 2019-10-15, §§ 121,122 och 127 är 
justerat och förvaras i Bygg- och miljöförvaltningens diarium. 

Tove Nilsson 

Detta anslag sätts upp Anslaget tas ned 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2019-10-15 

§ 121 Dnr Mbn 2019-958 
Ändring av taxa för miljö- och bygglovsnämndens verksamhet inom 
livsmedelslagens område 

Milj9- och bygglovsnämndeils beslut . 
1 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsriämnderi, 
kommunstyrelsen och kornmu!lfullmäktige i " 

1. Föreslå för kommunfullmäktige att fastställa; Taxa för Järfälla kommuns offentliga 
kontroll av livsmedels- och foderlagstiftningen. 

Ärendet i korthet 
Bygg- och miljöförvaltningen föreslår förändrad timtaxa för miljö- och · 
bygglovsnämndens område inom livsmedelslagens område att gälla fråri den 1 januari 
2020. I förslaget ligger en förändring av timavgiften från 1100 kronor till 1300 kronor. 

HandUngar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-03 
2. Förslag till taxa för Järfälla kommuns offentliga kontroll av livsmedels- och 

foderlagstiftningen. 

Miljo- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

. , . 

Ordföranden·konstaterar att miljö- och bygglövsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2019-10-15 

Just~ sign 

Yr~ 

§ 122 Dnr Mbn 2019-959 
Ändring av taxa för miljö- och bygglovsnämndens verksamhet inom 
miljöbalkens område 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden, ··: 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige · , 

. 1. Föreslå kommunfullmäktige att fastställa; Taxa för tillsyn och prövning inom 
miljöbalkens (1998:808) område. 

Ärendet i korthet 
Bygg: öch miljöförvaltningen föreslår förändrad timtäx.a för miljö:· och 
bygglovsnämndens område inom miljöbalken att gälla från den 1 januari 2020. I förslaget 
ligger en förändring av timavgiften från 1050 kronor till 1200 kronor. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-03 
2. Förslag till taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens (1998:808) område med 

taxebilaga 1. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden kbnstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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§ 127 Dnr Mbn BYGG 2018-369 
Byggsanktionsavgift för ändrad användning av industribyggnad, 

 -yttrande till mark- och 
miljödomstolen 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

Bygg- och,miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnärnnden ,· 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till mark- och miljödomstolen, i 
Mål nr P 3772-19. 

Ärendet i korthet - ·---- --- . - ·- - · 
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Miljö- 'och bygglovsnämnden (nämnden) har beslutat om en byggsanktionsavgift riktat 
mot ägaren till fastigheten . Beslutet överklagades 
varpå länsstyrelsen upphävde beslutet. Nämnden överklagade länsstyrelsens beslut. Nu 
har nämnden :fatt tillfälle att yttra sig till mark- och miljödomstolen över innehållet i 
handlingar inskickade av fastighetsägaren . 

Handlingar 
1. Bygglovavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Undenättelse med bilagor 

Miljö- och bygglovsnämndens Qehandling 

2019-10-02 
2019-10-01 

Beslutsgang ' ' ' ' I 

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




