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Sammanträdesdag 

2019-12-17 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Veddestarummet, Riddarplatsen 5, Jakobsberg kl. 18.00-20.55 

Ordförande Lars Bergstig (L), Tony Baddad (C), Andreas Fogeby (S), 
Mikael Kraus (M), John Öster (L) ersättare för Andreas Lindenhieiia 
(KD), Veronica Sällemark (S), Samsam Abdiaziz Ahmed (S) ersättare 
för Peter Ulander (S), Christoffer Hörnhagen (-) och Anders 
Lindström (SD). 

Ersättare: Leif Nilsson (S), Åsa Palmgren (S) och Evy Komberg (MP). 

Tjänstepersoner: Bygg- och miljödirektör Johan Bergman, avdelnings
chef, kvalitet och verksamhetsstöd Eva Assarsson, ekonomichef Maria 
Lundholm §§ 160, 162, miljöchef Jenny Färm, miljöinspektör 
Carolina Östberg, bygglovshandläggare Helena Fe1msjö, 
bygglovshandläggare Anna Krohn Gäv § 178), bygglovshandläggare 
Erika Persson, stadsarkitekt Anders Berg § 160 och nämndsekreterare 
Tove Nilsson. 

Andreas Fogeby (S) 

Sekreterare 

Ordförande 

~~L &~aragrafer i~~: i~~' 
Tove · sson Omedelbar justering 
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Justerande ~--·······--··-·-·-······--··-·-·----······-·-·--······---·--····-·-·····-··--·-

ANSLAG 
Miljö- och bygglovsnämndens protokoll från sammanträdet 2019-12-17, omedelbaiijusterade 
§§ 160, 162, 178 och 179 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 2019-12-17 

§ 160 Dm Mbn BYGG 2019-579 KON 
Byggnadsmärket 2018 och 2019 

Byggnadsmärkesberedningens förslag till Miljö- och bygglovsnämnden för år 2018: 

1. Tilldela Kv Paraden vid Stora Torget i Barkarbystaden 2018 års Byggnadsmärke för en 
byggnad värdig sin plats vid ett publikt torg. 

Byggnadsmärkesberedningens förslag till Miljö- och bygglovsnämnden för år 2019: 

2. Tilldela nya stallet vid Säby gård 2019 års Byggnadsmärke för en väl genomförd 
byggnad som kombinerar historien med nutiden. 

3. Omedelbar justering. 

Ärendet i korthet 
För utdelning av årets Byggnadsmärke 2018 föreslås Kv Paraden vid Stora Torget i 
Barkarbystaden för en byggnad värdig sin plats vid ett publikt torg. Byggnaden har 
föreslagits av både byggnadsmärkesberedningen och allmänheten. Byggnadsmärkes
beredningen har vid sammanträde enhälligt utsett Brf Paraden i Barkarbystaden som 
mottagare av årets pris. För utdelning av årets Byggnadsmärke 2019 föreslås nya 
stallet vid Säby gård för en väl genomförd byggnad som med skicklighet kombinerar 
historien med nutiden. Byggnaden har föreslagits av både byggnadsmärkes
beredningen och allmänheten. Byggnadsmärkesberednigen har vid sammanträde 
enhälligt utsett nya stallet vid Säby gård som mottagare av årets pris. 

Handlingar 
1. Byggnadsmärkesberedningens tjänsteskrivelse 
2. Bilaga 2: Förslag till nomineringar, 16 sidor. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Besluts gång 

2019-12-02 

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

Justerares sign / C-
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Miljö- och bygglovsnämnden 2019-12-17 

§ 162 Dnr Mbn BYGG 2019-919 
Järfälla kommuns miljöstipendium 2019 

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Järfälla kommuns miljöstipendium för 2019 tilldelas  och  med 
motiveringen att bam och ungas insatser ska uppmärksammas och premieras. Ett pris 
kan också inspirera och ge ringar på vattnet för andra ungas och vuxnas framtida 
engagemang i miljö- och hållbarhet. 

 och  har på ett föredömligt sätt visat att även ett par unga individer kan göra 
stor skillnad för miljön. De städar sitt närområde på vägen hem från skolan respektive 
förskolan. Soporna tar de med sig hem för att s01tera och panta. 

2. Omedelbar justering. 

Ärendet i korthet 
Järfälla kommun delar ut ett miljöstipendium som ska främja, uppmärksamma och 
uppmuntra arbete inom naturvård, hälso- och miljöskydd samt en hållbar utveckling 
inom Järfälla kommuns geografiska område. Miljöberedningen har sammanträtt 
den 13 november och föreslår att  och  får 2019 års miljöstipendium. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 
2. Protokoll från miljöberedningsgruppens möte 
3. Reglemente för Järfälla kommuns miljöstipendium 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 

Lämnade förslag 

2019-11-18 
2019-11-13 

Veronica Sällemark (S) yrkar bifall till förvaltningens förslagntill beslut, med tillägg 
att motiveringen kompletteras med att barnen även kan inspirera vuxna, inte bara 
andra barn och unga. 

Besluts gång 
Ordföranden konstaterar att miljö- och bygglovsnämnden beslutar i enlighet med 
Veronica Sällemarks (S) förslag till beslut. 
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Miljö- och bygglovsnämnden 2019-12-17 

Justerares sign 

§ 178 Dnr Mbn LOV 2007-409 
Utdömande av vite,  
- yttrande till mark- och miljööverdomstolen i ärende gällande Mål nr 

 

Miljö- och bygg lovsnämndens beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till Mark- och miljööverdomstolen, i Mål nr 
. 

2. Omedelbar justering. 

Ärendet i korthet 
Miljö- och bygglovsnämnden har ansökt om utdömande av vite om 100 000 kronor hos 
mark- och miljödomstolen med anledning av att den ovårdade tomten inte har avstädats 
på ett sådant sätt som anges i föreläggandet inom föreskriven tid. Mark- och miljö
domstolens dom om att döma ut vitet har överklagats av fastighetsägaren. Mark- och 
miljööverdomstolen har meddelat prövningstillstånd. Nämnden har nu förelagts att yttra 
sig över överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Yttrande 
3. Miljö- och bygglovsnämndens beslut med bilagor 
4. E-post till fastighetsägare inför platsbesök 
5. Protokoll från plats besök 
6. Protokoll från platsbesök 
7. Föreläggande från mark- och miljööverdomstolen 

inklusive aktbilaga 1 samt aktbilaga 27-28 

Jäv 

2019-12-12 
2019-12-12 
2016-08-16 
2018-11-06 
2018-11-16 
2019-08-21 

2019-11-14 

Bygglovshandläggare Anna Krohn deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av 
jäv. 

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

/2 k 
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§ 179 DnrMbnBYGG2018-3Il 
Byggsanktionsavgift samt föreläggande om rättelse,  

 -yttrande till mark- och miljödomstolen i 
ärende gällande Mål nr  

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till mark- och miljödomstolen, i mål nr 
. 

2. Omedelbar justering. 

Ärendet i korthet 

Sida 
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Miljö- och bygglovsnämnden tog 2018-11-20 beslut om byggsanktionsavgift för 
uppförd mur och för anordnande av parkeringsplats på prickad mark, på fastigheten 

. I samma beslut förelades fastighetsägarna att vidta rättelse genom 
att ta bmi den i ärendet aktuella muren och upplaget för säsongsförvaring av fritidsbåt 
och husvagn. Fastighetsägarna har överklagat nämndens beslut och nämnden har nu 
förelagts att yttra sig över överklagandet till Mark- och miljödomstolen. 

Handlingar 
1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 
2. Yttrande med bilagor 
3. Miljö- och bygglovsnämndens beslut 
4. Föreläggande från mark och miljödomstolen 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling 
Beslutsgång 

2019-12-11 
2019-12-11 
2018-11-20 
2019-11-22 

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




