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Reglemente för utdelning av byggnadsmärke som belöning för god 
byggnadskultur. 
 
Fastställs av kommunfullmäktige den 8 december 2008. 
Reglemente, fastställt den 8 februari 1997, upphävs. 
 
Syfte 
Kommunen vill genom utdelning av byggnadsmärke 
 
- främja vården av kulturhistoriskt, arkitektoniskt  eller miljömässigt värdefulla 
byggnader och anläggningar samt väl sammanhållna yttre som inre miljöer 
 
- verka för god och hållbar byggnadskultur vid uppförande av nya byggnader och 
anläggningar 
 
Område 
Byggnadsmärket får endast utdelas till byggnader och anläggningar belägna inom 
Järfälla kommun. 
 
Byggnadsmärkets utformning 
Byggnadsmärket är utfört i brons efter modell av konstnären Björn Sjöstedt och åt-
följs av ett diplom. 
 
Förslag 
Förslag till utdelning kan väckas av såväl enskilda personer som organisationer. 
Förslagen skall ställas till miljö- och bygglovsnämnden. 
 
Beslut om utdelning 
Miljö- och bygglovsnämnden fattar beslut om utdelning på förslag av en särskild 
byggnadsmärkesberedning. 
 
Undantagsvis kan byggnadsmärket tilldelas två mottagare samma år. Miljö- och 
bygglovsnämnden kan också avstå att fatta beslut om utdelning om inget förslag be-
döms vara godtagbart. 
 
Beredning 
Miljö- och bygglovsnämnden utser en beredning med tre ledamöter för samma tids-
perioder som gäller för nämndens ledamöter. Kultur- och fritidsnämnden utser en av 
ledamöterna. 
 
Bland de valda ledamöterna utser miljö- och bygglovsnämnden en ordförande. 
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Miljö- och bygglovsnämnden utser en tjänsteman som byggnadsmärkesberedningens 
sekreterare. 
 
Stadsarkitekten är föredragande inför beredningen. 
 
Beredningen skall ge de lokala hembygdsföreningarna möjlighet att yttra sig över 
förslaget till utdelning av byggnadsmärket. 
 
Utdelning 
Märket utdelas – i mån av godtagbara förlag – en gång årligen av kommunfullmäkti-
ges ordförande, som regel vid fullmäktiges sista sammanträde för året. Ett eller flera 
märken kan delas ut vid detta tillfälle. 
 
Mottagare 
Byggnadsmärket tilldelas byggnadens eller anläggningens ägare för att placeras på 
den byggnad eller anläggning för vilken belöningen utgått. 
 
Diplom tilldelas byggnadens eller anläggningens ägare och i förekommande fall ”ar-
kitekten” och eller byggentreprenören.  
 


