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  Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

  Dnr Mbn 2018-3 KON 

Skrivelser för kännedom 
 
  Dnr Mbn 2016-441 BYGG 

1. 2018-07-04, Dom från Mark och miljödomstolen gällande överklagat beslut om 

byggsanktionsavgift för olovligt uppförda upplag på fastigheten  i Järfälla 

kommun. Mark och miljödomstolen avslår överklagandet. Bifogas inte. 

 

  Dnr Mbn 2017-389 BYGG 

2. 2018-07-06, Dom från Mark och miljödomstolen gällande överklagat beslut om 

tidsbegränsat bygglov för flerbostadshus inom . Mark och 

miljödomstolen avslår överklagandet. Bifogas inte. 

 

  Dnr Mbn 2017-837 BYGG 

3. 2018-06-01, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygglov för 

tillbyggnad av enbostadshus och fasadändring av carport på fastigheten  i 

Järfälla kommun. Länsstyrelen avslår överklagandet. Bifogas inte. 

 

  Dnr Mbn 2017-847 BYGG 

4. 2018-06-04, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygglov för 

tvåbostadshus m.m. på fastigheten  i Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår 

överklagandet. Bifogas inte. 

 

  Dnr Mbn 2017-361 BYGG 

5. 2018-06-07, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygglov för 

nybyggnad av enbostadshud och garage på fastigheten  i Järfälla kommun. 

Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas inte. 

 

  Dnr Mbn 2017-557 BYGG 

6. 2018-06-25, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om 

byggsanktionsavgift för olovligt markarbete på fastigheten  i Järfälla 

kommun. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas inte. 

 

  Dnr Mbn 2016-374 BYGG 

7. 2018-06-25, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om att avslå en 

ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett tvåbostadshus på fastigheten  i 

Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas inte. 

 

  Dnr Mbn 2017-406 BYGG 

8. 2018-06-26, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygglov för 

skylt inom fastigheten Veddesta 2:1, vid E18, i Järfälla kommun. Länsstyrelsen bifaller 

överklagandet och upphäver miljö- och bygglovsnämndens beslut den 19 september 



2017, § 126, att bevilja bygglov för skylt inom fastigheten Veddesta 2:1, vid E18, i 

Järfälla kommun. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2018/336 

9. 2018-06-11, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende markanvisningsavtal 

Stäkets verksamhetsområde, SÖRAB. Bifogas inte. 

 

  Dnr Kst 2018/328 

10. 2018-06-11, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende återrapportering av 

budgetuppdrag att utreda klimatväxling. Bifogas inte. 

 

  Dnr Kst 2018/10 

11.     2018-06-11, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende valärenden -   

          avsägelser i nämnder, styrelse, kommunala bolag och övriga organ. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2018/11 

12.     2018-06-11, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende valärenden -   

          fyllnadsval i nämnder, styrelse, kommunala bolag och övriga organ. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2018/485 

13.      2018-06-11, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende avsiktsförklaring  

           mellan Järfälla kommun och APP & Gärahovkoncernen angående utveckling av  

           Järfälla Sportfält. Bifogas inte.  

 

  Dnr Kst 2018/430 

14.       2018-06-11, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende avsiktsförklaring  

            mellan Järfälla kommun, SLL Trafikförvaltningen och Nobina Sverige AB.  

            Bifogas inte. 

 

  Dnr Ten 2014/697 

15.    2018-05-28, Protokoll från Järfälla kommuns tillgänglighetsråd 2018-05-23. Bifogas 

             inte. 

 

 




