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  Miljö- och bygglovsnämnden 
 
 
 
  Dnr Mbn 2019-2 KON 
Skrivelser för kännedom 
 
  Dnr Mbn BYGG 2017-808 
1. 2019-06-26, Dom från mark- och miljödomstolen gällande utdömande av vite. Mark- 

och miljödomstolen avslår ansökan om utdömande av vite. Bifogas. 
 
  Dnr Mbn BYGG 2018-484 
2. 2019-06-17, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut att bevilja 

ansökan om bygglov för nybyggnad av ett tvåbostadshus på fastigheten  
 i Järfälla kommun. Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut och återförvisar 

ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. Bifogas. 
 
  Dnr Mbn BYGG 2018-792 
3. 2019-06-27, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om tidsbegränsat 

bygglov för förskolepaviljong m.m. på fastigheterna Jakobsberg 2:1941 och Jakobsberg 
11 :5. Länsstyrelsen avvisar yrkandet om byggsanktionsavgift. Länsstyrelsen avslår 
överklagandet i övrigt. Bifogas.  

 
  Dnr Mbn BYGG 2017-547 
4. 2019-07-03, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av avvisningsbeslut 

avseende överklagande av bygglov på fastigheten  i Järfälla kommun. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.  

 
  Dnr Mbn BYGG 2018-479 
5. 2019-07-08, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om uttagande av 

byggsanktionsavgift för åtgärder vidtagna inom fastigheten  i Järfälla 
kommun. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.  

 
  Dnr Mbn 2018-269 
6. 2019-07-10, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut att lämna 

klagomål på kompost och sophantering utan ytterligare åtgärd på fastigheten  
, Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.  

 
  Dnr Mbn BYGG 2019-003 
7. 2019-07-12, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygglovs-

avgift avseende ett bygglov på fastigheten  i Järfälla kommun. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.  

 
  Dnr Mbn BYGG 2018-333 
8. 2019-07-30, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygglov för 



komplementbyggnad på fastigheten  i Järfälla kommun. Länsstyrelsen 
upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till nämnden. Bifogas.  

 
    Dnr Kst 2019/279 
9. 2019-06-17, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Delårsrapport per april 

2019, Järfälla kommun. Bifogas.  
 
    Dnr Ten 2019/77 
10. 2019-06-12, Protokoll 2 - 2019 från Järfälla kommuns tillgänglighetsråd. Bifogas.  
 
    Dnr Ten 2019/199 
11. 2019-06-17, Begäran Stockholms idrottsförvaltning om förlängning av samordning 

av statsbidragsansökan för fiskevård och tillsyn på f.d. Länsfiskekortets vatten m.m., för 
perioden 2019-2022. Bifogas.  

 
12.  SÖRAB – Årsredovisning och miljöredovisning 2018. Bifogas. 
 




