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Miljö- och bygglovsnämnden 

Dnr Mbn 2020-2 KON 

Skrivelser för kännedom 

Dnr Mbn LOV 2007-409 

1. 2020-11-23, Protokoll från Högsta domstolen gällande utdömande av vite – fråga om

prövningstillstånd. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd. Bifogas.

Dnr Mbn BYGG 2016-294 

2. 2020-10-09, Protokoll från mark- och miljödomstolen gällande utdömande av vite; nu

fråga om avvisning av ansökan. Mark- och miljödomstolen avvisar ansökan om

utdömande av vite. Bifogas.

Dnr Mbn BYGG 2019-141 

3. 2020-12-01, Dom från mark- och miljödomstolen gällande utdömande av vite. Mark-

och miljödomstolen förpliktar  att till staten betala vite 

om 10 000 kronor. Bifogas. 

Dnr Mbn 2018-223 

4. 2020-02-27, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om årlig avgift

för tillsyn enligt miljöbalken. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.

Dnr Mbn 2018-174 och 2020-175 

5. 2020-03-10, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om årlig avgift

för tillsyn enligt miljöbalken. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.

Dnr Mbn BYGG 2020-448 

6. 2020-11-06, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygglov för

plank på fastigheten  i Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår 

överklagandet. Bifogas. 

Dnr Mbn 2020-213 

7. 2020-11-12, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av ett beslut om bygglov

för tvåbostadshus på fastigheten  i Järfälla kommun. 1. Länsstyrelsen 

avslår överklagandet. 2. Länsstyrelsen avslår yrkandet om inhibition. Bifogas. 

Dnr Mbn 2019-534 

8. 2020-11-24, Beslut från länsstyrelsen gällande Överklagande av beslut om avslag på

ansökan om bygglov i efterhand för stödmurar och marklov för markförändringar på

fastigheten  i Järfälla kommun. Med bifall till överklagandet upphäver 

länsstyrelsen Järfälla kommuns miljö- och bygglovsnämnds beslut den 21 april 2020 i 



sin helhet. Med hänsyn till instansordningsprincipen återförvisas ärendet till nämnden 

för att ett nytt beslut ska tas gällande ansökan om bygglov och marklov. Bifogas.  

 

  Dnr Kst 2020/443 

9.  2020-11-23, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Mål och budget 2021 

för Järfälla kommun inklusive taxor och avgifter.  

 

  Dnr Kst 2020/288 

10.  2020-11-09, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Marköverlåtelseavtal 

med Stäket Industri 4 AB för fastigheten Sollentuna Häradsallmänning 1:20.  

 

  Dnr Kst 2020/368 

11.  2020-11-09, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Etablering av 

anläggningar för laddning, vätgas och biogas, återrapportering av uppdrag.  

 

  Dnr Kst 2020/39 

12.  2020-11-09, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Månadsuppföljning per 

september 2020.  

 

  Dnr Kst 2020/4 

13.  2020-11-09, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Mål och budget 2021 för 

Järfälla kommun inklusive taxor och avgifter.  

 

14. 2020-11-20, Öppet brev till Sveriges Kommuners Miljönämnder från Sveriges 

Hudterapeuters Riksorganisation. Bifogas 




