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  Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

 

  Dnr Mbn 2020-2 KON 

Skrivelser för kännedom 
 
  Dnr Mbn 2017-824 

1. 2020-01-17, Dom från mark- och miljööverdomstolen gällande byggsanktionsavgift för 

påbörjad åtgärd på fastigheten  i Järfälla kommun. 1. Mark- och 

miljööverdomstolen avslår  överklagande.  

 2. Mark- och miljööverdomstolen avslår  

yrkande om ersättning för sina rättegångskostnader. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn 2018-574 

2. 2020-01-09, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagat beslut från 

Länsstyrelsen i Stockholms län den 9 maj 2019 om vitesföreläggande på fastigheterna 

 i Järfälla kommun. Med ändring av länsstyrelsens beslut upphäver  

mark- och miljödomstolen miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommuns beslut den 

12 maj 2017 i ärende nr MBN 2016-241. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn 2019-338 

3. 2020-02-04, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagat beslut från 

Länsstyrelsen i Stockholms län den 11 november 2019 om avvisat överklagande. Mark- 

och miljödomstolen undanröjer Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 11 november 

2019, nr 40322-44007-2019 och återförvisar målet till Länsstyrelsen i Stockholms län för 

fortsatt handläggning. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn 2019-369 

4. 2020-01-28, Beslut från JO gällande anmälan mot Miljö- och bygglovsnämnden i 

Järfälla kommun. JO konstaterar att det som kommit fram i anmälan inte ger anledning 

till någon ytterligare åtgärd eller något uttalande från JO:s sida. Ärendet avslutas. 

Bifogas. 

 

  Dnr Mbn BYGG 2017-617 

5.  2020-01-14, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om föreläggande 

förenat med vite gällande att installera reningsanläggning samt utföra provtagning på 

fastigheten ,  i Järfälla kommun.  Länsstyrelsen 

upphäver det överklagade beslutet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2019-327 

6.  2020-01-17, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av Länsstyrelsens beslut 

avseende fastigheten  i Järfälla kommun (403-54071-2019). Länsstyrelsen 

beslutar att avvisa överklagandet såsom för sent inkommet. Bifogas.  

 



  Dnr Mbn BYGG 2019-556 

7.  2020-01-22, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygglov för 

plank på fastigheten  i Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2019-141 

8.  2020-01-24, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av ett beslut om 

föreläggande att klippa ner växtlighet på fastigheten , Järfälla kommun. 

Länsstyrelsen undanröjer Miljö- och bygglovsnämnden Järfälla kommun beslut i 

 den delen det slår fast att beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

 Länsstyrelsen flyttar fram tidpunkten för när åtgärden ska vara genomförd till den 

 30 juni 2020. Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2019-369 

9.  2020-01-27, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygglov för 

tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten . Bifogas.  

 

  Dnr Kst 2019/696 

10.  2020-01-13, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Utdelning av Järfälla 

kommuns miljöstipendium 2019. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2019/697 

11.  2020-01-13, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Utdelning av 

byggnadsmärke 2018 och 2019. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2019/423 

12.  2020-01-13, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Utredning om 

möjligheter för avhysningsstöd till fastighetsägare vid illegala bosättningar, 

återrapportering av uppdrag, svar på återremiss. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2019/25 

13. 2020-01-13, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Tiggeriförbud i 

Järfälla, svar på motion från Wilhelm Eriksson (SD) och Björn Lindgren (SD). Bifogas. 

 

14. 2019-12-11, Protokoll från Järfälla kommuns tillgänglighetsråd, protokoll 4 – 2019. 

Bifogas.  

 




