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  Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

 

  Dnr Mbn 2020-2 KON 

Skrivelser för kännedom 
 
 

   Dnr Mbn 2018-108 

1. 2020-10-06, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagande av 

länsstyrelsen i Stockholms läns beslut i ärende nr 505-46898-2019 om timavgift enligt 

miljöbalken för handläggning av klagomål avseende inomhusmiljön i bostad på 

 i Järfälla kommun. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

Bifogas. 

 

   Dnr Mbn 2018-677 

2. 2020-10-28, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagande av 

länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2020-07-10 i ärende nr 505-54142-2018 om 

förbud att installera bergvärmeanläggning inom fastigheterna  

 och  i Järfälla kommun. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

Bifogas. 

 

   Dnr Mbn 2019-141 

3. 2020-10-20, Dom från förvaltningsrätten gällande överklagande av Järfälla kommuns 

beslut 2020-09-29 om laglighetsprövning enligt kommunallagen; fråga om avvisning. 

Förvaltningsrätten avvisar överklagandet. Bifogas. 

   

  Dnr Mbn 2014-733 

4.  2020-10-05, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om avgift för 

tillsyn enligt miljöbalken. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2019-803 

5.  2020-10-12, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av byggsanktionsavgift för 

komplementbyggnad på fastigheten  i Järfälla kommun.  Länsstyrelsen 

upphäver det överklagade beslutet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn 2020-144 

6.  2020-10-13, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygglov för 

uppförande av transformatorstation m.m. inom fastigheten  i Järfälla 

kommun. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn 2015-511 

7.  2020-10-13, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av föreläggande att 

inkomma med ett åtgärdsförslag för hur bullernivåerna inom Görvälns Naturreservat 



från jaktskytteklubbs verksamhet på fastigheten Viksjö 10:3 i Järfälla kommun ska 

sänkas. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn 2019-676 

8.  2020-10-14, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om avvisning av 

anmälan om ändring av VA och planlösning samt avgift på fastigheten  

i Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn 2018-356 

9.  2020-10-19, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut att avsluta ärende 

rörande klagomål om vibrationer på fastigheten  i Järfälla kommun utan 

ytterligare åtgärd. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn 2020-451 

10.  2020-10-21, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygglov för 

uppförande av återvinningsbyggnad/miljöhus på fastigheten , Järfälla 

kommun. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn 2016-456 

11.  2020-10-29, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut att avskriva ett 

tillsynsärende på fastigheten  i Järfälla kommun. 1. Länsstyrelsen upphäver 

Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommuns beslut den 10 maj 2019, 19-000525, i 

den del det avser planket och återförvisar ärendet i denna del till nämnden för fortsatt 

handläggning. 2. Länsstyrelsen avslår överklagandet i den del det avser altanen. 

Bifogas.  

 

  Dnr Mbn 2020-393 

12.  2020-11-02, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om startbesked 

för en komplementbyggnad på fastigheten  i Järfälla kommun. 

Länsstyrelsen upphäver nämndens beslut. Bifogas.  

 

  Dnr Kst 2020/374 

13.  2020-10-19, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Delårsrapport per 

augusti 2020 för Järfälla kommun.  

 

14. 2020-09-29, Protokoll från Järfälla kommuns tillgänglighetsråd – Protokoll 2 2020. 

Bifogas 




