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Nämnde. dyl. 

Plats och tid 

Beslutande I , 

övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sammanträdesdag 
2019-08-26 

Miljö- och bygglovsnämndens arbetsutskott 

Drabantrummet, Posthuset, Riddarplatsen 5 kl. 08.36-08.40 

.Lars Bergstig (L), Andreas Fogeby (S); :Tony Haddad (C) 

I l ", 

Tf bygglovchef Marika J egreus, bygglovshandläggare Helena F errnsj ö 
och nämndsekreterare Tove Nilsson 

Andreas Fogeby (S) 

Sekreterarens tjänsterum torsdagen den 26 augusti 2019 kl. 09.00 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Paragrafer 

ars Bergstig (Lf-"::; 

ANSLAG 

1 - 2 

Arbetsutskotts protokoll från sammanträdet 2019-08-26 är justerat 2019-08-26 och finns på 
bygg- och miljöförvaltningen. 

Tove Nilsson 

/ Detta anslag sätts upp / Anslaget tas ned 

'i.'. 
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arbetsutskott 

Justerares sign 

§ 1 
Justering 

Arbetsutskottets beslut 

1. Andr~as Fogeby (S) utses att tillsammans med ordförande oivedelbart justera 
protokollet. , ... ·, 

Arbetsutskottets behandling 

Beslutsgång : 
Ordförande konstaterar att arbetsutskottet utser Andreas Fogeby (S) att tillsammans 
med ordförande omedelbart justera protokollet. 

§ 2 Dnr Mbn BYGG 2019-338 
Nybyggnad av flerbostadshus , JAKOBSBERG 11 :21 och 11 :23 

Arbetsutskottets beslut 

1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § Plan- o_ch bygglagen (PBL) . 

2. Avgift fastställs till 175 154 kronor (reducerad avgift i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 

3. Omedelbar justering. 

Ärendet i korthet 

Ansökan reglerar vissa ändringar i tidigare beviljat lov för nybyggnad av flerbostads
hus, omfattande totalt 18 29 8 m2 bruttoarea fördelat på 220 st. lägenheter ( tidigare 196 
st.) med tillhörande bostadskomplement. Ändringarna innebär att man helt frångår 
upplåtelse med bostadsrätt, bostadsformen +55 utgår och det tillförs istället ytterligare 
24 st. standardlägenheter, komplementbyggnad/. gemensarnhetslokal på gården ersätts 
med cykelparkering, takterrass utgår, mindre fasadändringar görs. 

Handlingar 
1. Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 
2. Bygglovsansökan inklusive bilagor 

Arbetsutskottets behandling 

Besluts gång 

2019-06-17 
2019-05-Jl 

Ordföranden konstaterar att arbetsutskottet beslutar på miljö- och bygglovsnämndens 
vägnar, enligt beslut av nämnden den 20 augusti 2019, i enlighet med bygg- och 
miljöförvaltningens förslag till beslut. 
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