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Nämnd e. dyl. 

Plats och tid 

Beslutande 

övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sammanträdesdag 

2019-08-20 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Veddestaruriunet, Riddarplatsen 5, Jakobsberg kl. 18.00-18.55 

' Ordförande Lars Bergstig (L), Tony Haddad (C), Andreas Fogeby 
. (S), Stig Drevemo (M), Andreas Lindenhierta (KD), 'Leif Nilsson (S) 

·· · . . ersättare för Veronica Sällemark (S), Peter Ulander (S), Christoffer 
Hörnhagen (V) och Anders Lindström (SD). 

Ersättare: Sabina Gudmundsson (M), Timo Wiksten (M), John 
Öster (L), Evy Komberg (MP) 

(, Tjänstepersoner: Bygg- och miljödirektör Johan Bergtnan, avdelningk-
. chef kvalitet och verksamhetsstöd Eva Assarsson, miljöchef Jenny 

Färm, miljöinspektör Kjersti Wik, miljöinspektör Carolina Östberg, 
bygglovshandläggare Helena Fermsjö, bygglovshandläggare Anna 
Krohn och nämndsekreterare Tove Nilsson. 

Andreas Fogeby 

Torsdag 22 augusti 2019 kl. 9.00 

Sekreterare  Paragrafer · 91 - 105 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG 
Miljö- och bygglovsnämndens protokoll från sammanträdet 2019-08-20 är justerat 2019-08-22 
och finns på bygg- och miljöförvaltningen. 

. 
Tove Nilsson 

I Detta anslag sätts upp I Anslaget tas ned 
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Miljö- och bygglovsnämnden 

§ 91 
Justering 

Sammanträdesdag 

2019-08-20 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
I I 

1. Anqreas F ogeby (S) utses att tillsammans med mdföranden justera protokollet 
torsdag den 22 augusti 2019 kl. 09.00. · 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden utser Andreas Fogeby (S) 
att tillsammans med ordföranden justera protokollet torsdag den 22 augusti 2019 
kl. 09.00. 

§ 92 
Fastställande av föredragningslista 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. F öredragningslistan fastställs med följ ande ändringar: 

• Ärende m. 6, med Dm Mbn BYGG 2019-338, utgår. 
• .. Ett extra ärende om att uppdra åt nämndens arbetsutskott att besluta på 

; .nämndens vägnar i ärende Dm Mbn BYGG 2019-338 har tillkommit, se§ 105. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden fastställer föredragnings
listan med angivna ändringar. 

§ 93 DmMbn2019-3 KON 
Rapporter och information från bygg- och miljöförvaltningen 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över rapporter och information till 

handlingarna. 

Handlingar 
1. Förteckning över rapporter och information från bygg- och miljöförvaltningen 

2019-08-06 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningen över 
rapporter och information till handlingarna. 
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§ 94 DnrMbn2019-774 
Yttrande över granskningshandlingar, detaljplan Veddesta I, 
fastigheterna Veddesta 2:27 m.fl. i Järfälla kommun 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut . 
i, 1. Miljö- och bygglovsnämnden avger yttrande i ei11Iighet med bygg- och miljö-

'i 

) , 

Justerares sign 

förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Ärendet i korthet 
Miljö- och bygglovsnämnden har mottagit en remiss för en ny detaljplan inom Veddesta 
industriområde. -:Planförslaget möjliggör exploatering i form av en anläggni~g för tunnel
baneändamål, kontor, bostäder, centrumverksamhet samt två förskolor. Framför allt bör 
det fortsatta planarbetet utreda skyddsåtgärder för att förbättra ljud- och luftmiljön inom 
området, möjliggöra större fri- och grönytor (inklusive förskolegårdar) så att rekreation
och rörelsemöjligheter för framför allt barn förbättras. Det kvarstår också oklarheter 
avseende föroreningsrisker bland annat kopplat till Veddestabäcken. 

' ! 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 
2. Yttrande över granskningshandlingar 
3. Plankarta med bestämmelser 
4. Planbeskrivning 
5. Miljökonsekvensbeskrivning 
6. Bullerutredning 
7. Dagvattenutredning 
8. Skyfallsutredning 
9. Luftkvalitetsutredning 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2019-08-16 
2019-08-16 
2019-05-28 
2019-05-28 
2019-05-28 
2019-02-26 
2019-04-11 
2019-05-06 
2018-03-09 

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

§95 DnrMbn2017-1043 
Yttrande över granskningshandlingar, detaljplan Veddesta etapp Il 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Miljö- och bygglovsnämnden avger yttrande i eni1ghet med bygg- och miljö-

förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Ärendet i korthet 
Miljö- och bygglovsnämnden har mottagit en remiss för en ny detaljplan inom 
Veddesta industriområde. Planförslaget möjliggör exploatering i form av ett sjukhus 
samt bostäder, äldreboende, trygghetsboende och studentbostäder. Framför allt bör 
det fortsatta planarbetet utreda skyddsåtgärder för att förbättra ljud- och luftmiljön 
inom området, samt anpassa bostadsgårdar och parkområde så att så många 
intressen främjas som möjligt- framför allt för att främja barns rekreations- och 
rörelsemöjligheter 
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Justerares sign . 

. /?-( 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 
2. Yttrande över granskningshandlingar 
3. Plankarta med bestämmelser 
4. Planbeskrivning · i 
5. Miljökonsekvensbeskrivning 
6. Bullerutredning 
7. Riskbedömning 
8. Dagvattenutredning 
9. Skyfallsutredning 
10. Luftkvalitetsutredning 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2019-08-16 
2019-08-16 
2019-05-28 
2019-05-28. 
2019-05-28 
2019-03-25 
2018-01-24 
2019-04-05 
2019-05-17 
2018-02-18 

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

§ 96 Dm Mbn BYGG 2019-21 

. I 

Anmälan angående olovlig tillbyggnad av komplementbyggnad, bygglov 
i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad,  

 

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

 och  solidariskt en 
byggsanktionsavgift om 12 230 kronor för tillbyggnad av komplementbyggnad 
(garage). Avgiften ska betalas till Järfälla kommun inom två månader efter det att 
beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura för avgiften skickas separat. 

2. Med stöd av 11 kap. 20 § PBL föreläggs ägarna till fastigheten  att 
senast inom 5 månader från det att beslutet eller domen vunnit laga kraft, vidta rättelse 
genom att ta boli tillbyggnaden av komplementbyggnaden (garaget) och återställa det 
så att det motsvarar utformningen enligt senast beviljat bygglov daterat 1999-08-02 
med dnr Lov 99-465. 

3. Med stöd av 11 kap. 20 § PBL föreläggs ägarna till fastigheten  att 
senast inom 5 månader från det att beslutet eller domen vunnit laga kraft, vidta rättelse 
genom att återställa komp-lementbyggnaden (friggeboden) så att den uppfyller kravet i 
9 kap. 4 § 3 p PBL gällande bygglovbefriad komplementbyggnad. 

4. Ansökan om bygglov avsJås med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser beslut om byggsanktionsavgift då en tillbyggnad om ca 50 kvm av 
komplementbyggnad (garage) har skett någon gång under perioden 2015-2018. 
Tillbyggnaden utgörs av en carpoli- och en förrådsdel. Ärendet består även av ett 
föreläggande om att återställa garaget så att det motsvarar senast beviljade bygglovet från 
1999. Eftersom åtgärden har påböijats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett 
stalibesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. I samband med granskningen av ärendet 
upptäcktes ytterligare övelirädelser, dels har huvudbyggnaden byggts till och dels har den 
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,. 

befintliga friggeboden byggts till. Båda åtgärderna utfördes för mer än 5 år sedan, någon 
byggsanktionsavgift kan därmed inte tas ut. Ärendet avser även ansökan om bygglov i 
efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad, garage. Ansökan avslås då det dels inte 
finns någon byggrätt kvar och dels att tillbyggnaden placeras på prickmark samt att 
tillbyggnaden hamnar närmare tomtgräns än 4,5 meter. Avvikelserna från detaljplan kan 

-inte anses utgöra en liten avvikelse. 1 . 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Foto platsbesök, 3 st 
3. Flygfoto/flygfoto med detaljplan, 3 st 
4. Bygglov Lov 99-465 daterat 1999-08-02 inkl ritniilg 
5. Area garagetillbyggnad · 
6. Bilaga byggsanktionsavgift uträkning 
7. Yttrande från fastighetsägarna med 

ansökan om bygglov i efterhand 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2019-07-19 
2019-03-28 

2019-07-10 

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

-, : § 97 Dnr Mbn BYGG 2018-526 
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad 
(återuppbyggnad efter brand), HORSGÄRDET 1 :3 (UDDNÄSVÄGEN 59) 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL. 

2. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken medges med stöd 
av 7 kap. 18 c § punkt 1 miljöbalken. 

3. Den mark som får tas i anspråk för ändamålet enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken är 
markerad på situationsplan daterad 2019-05-03 . 

4. Avgift fastställs till 69 935 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av kontors byggnad. 
Åtgärden är en återuppbyggnad efter brand och den nya byggnaden om cirka 375 kvm 
bruttoarea, BTA, uppförs i två våningar. Parkeringsplatser och markterrass anläggs i 
anslutning till byggnaden. 

Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
2. Översiktlig markteknisk undersökning 

Markplaneringsplan 
Situationsplan, mark som tas i anspråk 
Planritning, plan 1 entreplan 

2019-07-15 
2019-06-18 
2019-05-03 
2019-05-03 
2018-08-13 
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Planritning, plan 2 övre plan 
Fasadritning, väster 
Fasadritning, söder och öster 
Sektionsritning 
Ansökan 

3. Överklagandehänvisning 

Sammanträdesdag 

2019-08-20 

' I 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång , 

2018-08-13 
2018-08-13 
2018-08-13 
2018-08-13 
2018-07-11 

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

§ 98 Dnr Mbn BYGG 2019-149 
Olovliga åtgärder samt inte följt bygglov,  

 ! 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

Sida 
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1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan-och bygglagen, PBL påförs fastighetsägaren  
 en byggsanktionsavgift om 4 650 kronor för 

installation av vatten och avlopp. Avgiften ska betalas till Järfälla kommun inom två 
månader efter det att beslutet har delgetts den ·avgiftsskyldige. Faktura för avgiften 
skickas separat. 

2. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL påförs fastighetsägaren  
 en byggsanktionsavgift om 7 510 kronor för ändring av byggnadens 

planlösning. Avgiften ska betalas till Järfälla kommun inom två månader efter det att 
beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura för avgiften skickas separat. 

3. Med stöd av 11 kap. 20 § PBL föreläggs ägarna till fastigheten  
 och  att senast 

inom fyra månader från det att beslutet eller domen vunnit laga kraft, vidta rättelse 
genom att t ex ta bort köksinredningen så att komplementbyggnaden inte kan användas 
som fristående bostad. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser beslut om byggsanktionsavgift för installation av vatten och avlopp 
samt väsentligt ändrad planlösning i komplementbyggnad. Eftersom åtgärderna har 
påbörjats innan miljö- och bygglovsnämnden hrn: gett startbesked ska byggsanktions
avgifter ska tas ut. Byggnadens användning är planstridig varför fastighetsägarna 
föreläggs att vidta rättelse genom att visa på att komplementbyggnaden inte kan 
användas som bostad. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Plan-, fasad- och sektionsritning 
3. Protokoll plats besök 
4. Foton plats besök 
5. Protokoll möte 
6. Klagomål 

2019-07-31 
2016-04-29 
2019-04-10 
2019-04-10 
2019-05-06 
2019-06-04 
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Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut. 

§ 99 Dnr Mbn BYGG 2018-871 
Uppförande av stolpskylt  

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
,l. Bygglov avsl~s med stöd av 9 kap. 30 §Plan-och bygglagen (PBL). ,_ 

2. Avgift för avslag fastställs till 4 112 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

Ärendet i korthet ,· 
Ärendet avser ansökan om bygglov för uppförande av stolpskylt för en verksamhet 

 Veterinärkliniken ligger inom ett industriområde. Bygglovs
avdelningen gör bedömningen att lov inte kan ges. 

Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
2. Ansökan bygglov 

1 Situationsplan : 
Skyltritning 
Foto situationsplan med 3 bilagor 

3. Sökandes yttrande inkl. 3 foton 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2019-07-23 
2018-12-21 
2018-12-21 
2018-12-21 
2018-12-21 
2019-07-01 

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

§ 100 Dnr Mbn BYGG 2018-640 
Anmälan angående fasadändring utan bygglov i kulturmiljö 
(ommålning),  

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

 och  solidariskt en 
byggsanktionsavgift om 11 470 kronor. Avgiften ska betalas till Jfufälla kommun 
inom två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura för 
avgiften skickas separat. 

2. Med stöd av 11 kap. 20 § PBL föreläggs ägarna till fastigheten  att 
senast inom 12 månader från det att beslutet eller domen vunnit laga kraft, vidta 
rättelse genom att återställa fasadfärgen till ursprunglig röd färg. 
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Ärendet i korthet 
Ärendet avser beslut om byggsanktionsavgift då fasadändring har utförts utan att ett 
startbesked har inhämtats. Fasadändringen består av att huvudbyggnad och 
komplementbyggnad har färgats om från en röd kulör till en grå och vit kulör. 
Fastigheten. ligger inom ett av kommunens utpekade kulturmiljöområden, 
Skulptmvägen (nr 39). Eftersom åtgärden har påbörjats innan miljö- och 
bygglovsnärnnden har gett ett startbesked ska en byggsanktionsavgift ska tas ut. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Flygfoto 2013, 2018 
3. Foto platsbesök 
4. Ritning fasad, 2 st, från ursprungligt 

bygglov 1977 
5. Bilaga, uträkning byggsanktionsavgift 
6. Yttrande från Kommunantikvarien 
7. Yttrande från fastighetsägarna 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Lämnade förslag 

2019-07-18 

2019-05-23 

2019-05-16 
. 2019-03-20/2019-07-12 

Ordföranden Lars Bergstig (L) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag, med den ändringen att tiden för att återställa fasadfärgen födängs från 4 

.; månader till 12 månader. Andreas Fogeby (S) och Tony Haddad (C) ställer sig bakom 
ordförandens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag till beslut. 

§ 101 Dnr Mbn BYGG 2018-639 
Anmälan angående fasadändring utan bygglov i kulturmiljö 
(ommålning),  

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

 och  solidariskt en 
byggsanktionsavgift om 14 350 kronor. Avgiften ska betalas till Järfälla kommun 
inom två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura för 
avgiften skickas separat. 

2. Med stöd; av 11 kap. 20 § PBL föreläggs ägarna till fastigheten  att 
senast inom 12 månader från det att beslutet eller domen vunnit laga kraft, vidta 
rättelse genom att återställa fasadfärgen till ursprunglig röd färg. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser beslut om byggsanktionsavgift då fasadändring har utförts utan att ett 
staitbesked har inhämtats. Fasadändringen består av att huvudbyggnad och 
komplementbyggnad hai· färgats om från en röd kulör till en grå kulör. Fastigheten 
ligger inom ett av kommunens utpekade kultmmiljöområden, Skulpturvägen (nr 39). 
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Eftersom åtgärden har påbörjats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett 
startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut. 

Handlingar 
1 

_ 1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
, 2. Anmälan 

3. Ritning, fasad 
4. Bilaga 1, 2 uträkning byggsanktionsavgift 
5. Foto, 3 st 
6. Yttrande från Kommunantikvarien 
7. Yttrande från fastighetsägarna ,, 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Lämnade förslag 

' ,_. 

2019-07-18 
2018-09-26 

2019-05-16 
2019-07-11 

Ordföranden Lars Bergstig (L) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
t förslag, med den ändringen att tiden för att återställa fasadfärgen förlängs från 4 

månader till 12 månader. Andreas Fogeby (S) och Tony Haddad (C) ställer sig bakom 
ordförandens förslag. 

Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag till beslut. · ' · 

§ 102 DnrMbnBYGG2019-317 
Anmälan angående olovlig omfärgning i kulturmiljö,  

 

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

 en byggsanktionsavgift om 14 204 kronor. 
Avgiften ska betalas till Järfälla kommun inom två månader efter det att beslutet 
har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura för avgiften skickas separat. 

2. Med stöd av 11 kap. 20 § PBL fö.reläggs ägarna till fastigheten  att 
senast inom 12 månader från det att beslutet eller domen vunnit laga kraft, vidta 
rättelse genom att återställa fasadfärgen till ursprm:_glig röd färg. 

Ärendet i korthet 
Ärendet avser beslut om byggsanktionsavgift då en väsentlig fasadändring har utförts 

· utan att ett startbesked har inhämtats. Fasadändringen består av att huvudbyggnad och 
komplementbyggnad har färgats om till en mörkgrå kulör. Fastigheten ligger inom ett 
av kommunens utpekade kulturmiljöområden, Skulpturvägen (nr 39). Eftersom 
åtgärden har påbörjats innan miljö- och bygglovsnämnden har gett ett startbesked ska 
en byggsanktionsavgift tas ut. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Foto platsbesök 

2019-07-08 
2019-05-23 
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k~ 

3. Flygfoton 2006/2019 
4. Bemötande från fastighetsägaren 

inklusive 2 stycken foton 
5. Yttrande från Kommunantikvarien 

2019-06-24 

2019-07-05 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling , 1 

Lämnade förslag 
Ordföranden Lars Bergstig (L) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag, med dep_ ändringen att tiden för att återställa fasadfärgen förlängs från 4 
månader till 12 månader. Andreas Fogeby (S) och Tony Baddad (C) ställer sig bakom 
ordförandens förslag. 

Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag till beslut. 

§ 103 Dnr Mbn 2019-2 KON 
Skrivelser för kännedom 

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

, till handlingarna. .I ; 

Handlingar 
1. Förteckning över skrivelser för kännedom 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2019-08-06 

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

§ 104 
Delegeringsbeslut 

Dnr Mbn 2019-1 KON 

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

handlingarna. 

Handlingar 
1. Förteckning bygglov 
2. Förteckning miljö- och hälsoskydd 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2019-08-05 
2019-08-05 

Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden lägger förteckningarna över 
delegeringsbeslut till handlingarna. 
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§ 105 DmMbnBYGG2019-338 
Delegering till miljö- och bygglovsnämndens arbetsutskott att besluta i 
ett visst ärende 

Miljö- och bygglovsnämndens beslu't 
' 11. Miljö- och bygglovsnämnden uppdrar åt nämndens arbetsutskott att besluta på 

nämndens vägnar i följande ärende: ' 

Dm Mbn BYGG 2019-338 
Nybyggnad av flerbostadshus, JAKOBSBERG 11 :21 och 11 :23 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Lämnade förslag 
Ordföranden Lars Bergstig (L) föreslår att nämnden beslutar att uppdra åt nämndens 
arbetsutskott att besluta på nämndens vägnar i ärende med dm Mbn BYGG 2019-338, 
Nybyggnad av flerbostadshus, JAKOBSBERG 11 :21 och 11 :23 I' 

Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag till beslut. 






