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  Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

 

  Dnr Mbn 2019-2 KON 

Skrivelser för kännedom 
 
  Dnr Mbn BYGG 2017-342 

1. 2019-06-12, Protokoll från mark- och miljööverdomstolen gällande byggsanktions-

avgift; nu fråga om prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen ger inte 

prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn 2018-319 

2. 2019-05-10, Dom från mark- och miljödomstolen gällande utdömande av vite. Mark- 

och miljödomstolen avslår ansökan om utdömande av vite. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn BYGG 2017-645 

3. 2019-05-29, Dom från mark- och miljödomstolen gällande byggsanktionsavgift för  

 åtgärder vidtagna inom fastigheten  i Järfälla kommun. Mark- och miljö-

domstolen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till länsstyrelsen 

för förnyad handläggning. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn BYGG 2018-369 

4. 2019-05-08, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av byggsanktionsavgift för 

ändrad användning av byggnad på fastigheten  i Järfälla kommun. 

Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn 2017-595 

5. 2019-05-09, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om vitesföre-

läggande att åtgärda brister avseende cisterner på fastigheterna  

 i Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn 2018-574 

6. 2019-05-09, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om förbud att 

sälja drivmedel och föreläggande om att utföra undersökningar av förorenad mark på 

fastigheterna  i Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår 

överklagandet. Länsstyrelsen ändrar dock tidpunkten för när punkt 2 ska vara uppfyllt 

till en månad efter delgivning av detta beslut, och tidpunkten för när punkt 3 ska vara 

uppfyll till tre månader efter delgivning av detta beslut. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2018-696 

7. 2019-05-27, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygglov för 

tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten . Länsstyrelsen avslår 

överklagandet. Bifogas.  

 



  Dnr Mbn BYGG 2018-773 

8. 2019-06-04, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut att bevilja 

bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten . Länsstyrelsen 

upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt 

handläggning. Bifogas.  

 

    Dnr Kst 2019/144 

9. 2019-05-20, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende regler för 

ekonomistyrning för Järfälla kommun, återrapportering av uppdrag. Bifogas.  

 

  Dnr Kst 2019/135 

10. 2019-05-20, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende 77-punktsprogram för 

trygghet och säkerhet i Järfälla kommun 2019-2022, återrapportering av uppdrag. 

Bifogas.  

 

  Dnr Kst 2019/234 

10. 2019-05-20, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende samverkans-

överenskommelse mellan lokalpolisen Järfälla och Järfälla kommun 2019-2020. 

Bifogas.  

 

  Dnr Kst 2019/289 

11. 2019-06-03, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende fullmakt för beslut om 

utökning av tunnelbanans influensområde i Järfälla kommun. Bifogas.  

 

  Dnr Kst 2019/231 

12. 2019-06-03, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende prioriteringar i det 

regionala tillväxtarbetet i Stockholmsregionen 2021-2027, yttrande över Region 

Stockholms förslag till redovisning. Bifogas.  

 

13. 2019-05-06, Beslut från kommunstyrelseförvaltningen om leveransstopp under 

återstoden av 2019. Bifogas 

 

14.  Kontrollnytt – ett nyhetsbrev för livsmedelskontrollen i Sverige, Livsmedelsverket. 

Bifogas. 

 




