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  Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

 

  Dnr Mbn 2020-2 KON 

Skrivelser för kännedom 
 
  Dnr Mbn BYGG 2016-381 

1. 2020-03-11, Protokoll från Mark- och miljööverdomstolen gällande överklagad dom 

från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, 2019-08-29 i mål nr  om 

byggsanktionsavgift och rättelseföreläggande på fastigheten  i Järfälla 

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

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

 
  Dnr Mbn BYGG 2018-369 

2. 2020-03-24, Protokoll från Mark- och miljööverdomstolen gällande överklagad dom 

från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, 2019-10-29 i mål nr  om 

byggsanktionsavgift för ändrad användning av byggnad på fastigheten  i 

Järfälla kommun; nu fråga om prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen ger 

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

 
  Dnr Mbn BYGG 2018-836 

3. 2020-03-19, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagat beslut från 

Länsstyrelsen i Stockholms län den 17 februari 2020 i ärende nr 403-2080- 

2020 och 403-2094-2020 om bygglov för tvåbostadshus på fastigheterna Jakobsberg 

2:894 respektive Jakobsberg 2:2854 i Järfälla kommun. Mark- och miljödomstolen 

avslår överklagandena. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn BYGG 2019-231 

4. 2020-03-19, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagat beslut från 
Länsstyrelsen i Stockholms län den 17 februari 2020 i ärende nr 403-2080- 

2020 och 403-2094-2020 om bygglov för fler bostadshus på fastigheten Skälby 3 :227 i 

Järfälla kommun. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn BYGG 2019-383 

5. 2020-03-23, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagat beslut från 

Länsstyrelsen i Stockholms län den 14 november 2019 i ärende nr 403-49452-2019 om 

bygglov för tvåbostadshus på fastigheterna Jakobsberg 2:894 respektive Jakobsberg 

2:2854 i Järfälla kommun. Mark- och miljödomstolen återförvisar ärendet till Miljö- och 

bygglovsnämnden i Järfälla kommun för fortsatt handläggning. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn BYGG 2018-818 

6. 2020-03-27, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagat beslut från 

Länsstyrelsen i Stockholms län 2019-09-26 i ärende nr  om bygglov för 



tillbyggnad och fasadförändring på fastigheten . Mark- och miljödomstolen 

avslår överklagandet. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn BYGG 2019-156 

7. 2020-03-31, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagat beslut från 

Länsstyrelsen i Stockholms län den 24 oktober 2019 i ärende nr 403-38294-2019 om 

Bygglov för ändrad användning av byggnad från industri till handelsändamål på 

fastigheten Veddesta 2:20 i Järfälla kommun. Mark- och miljödomstolen avslår 

överklagandet. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn 2019-1234 

8.  2020-03-09, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om att avvisa ett 

överklagande angående undantag från kommunens föreskrifter om avfallshämtning på 

fastigheten , Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

Bifogas.  

 

  Dnr Mbn 2018-109 

9.  2020-03-10, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om timavgift 

enligt miljöbalken för handläggning av klagomål avseende inomhusmiljön i bostad på 

 i Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn 2018-108 

10.  2020-03-10, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om timavgift 

enligt miljöbalken för handläggning av klagomål avseende inomhusmiljön i bostad på 

 i Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2017-561 

11.  2020-03-26, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av byggsanktionsavgift för 

tillbyggnad på fastigheten  i Järfälla kommun. Länsstyrelsen ändrar det 

överklagade beslutet på så sätt att byggsanktionsavgift ska tas ut med 110 577 kronor. 

Bifogas.  

 

  Dnr Mbn 2018-29 

12.  2020-03-30, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om årlig avgift 

för tillsyn enligt miljöbalken. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Kst 2020/77 

13.  2020-03-16, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Områden att undantas 

enligt Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2020/64 

14.  2020-03-04, Protokollsutdrag från kommunstyrelsens innovationsutskott avseende 

Vinnare i Järfälla kommuns innovationstävling 2020. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2020/142 

15.  2020-03-20, Delegeringsbeslut av kommunstyrelsens ordförande avseende 

Näringsfrämjande åtgärder (aktivering av krisledningsnämnd). Bifogas. 

 

 

 



  Dnr Kst 2020/28 

16.  2020-03-23, Delegeringsbeslut av kommunstyrelsens ordförande avseende Ändrad 

tidplan för budgetprocessen 2021-2023 med anledning av Covid-19. Bifogas. 

  

  Dnr Kst 2020/147 

17.  2020-03-24, Delegeringsbeslut av kommundirektören avseende Tillförordnad 

förvaltningsdirektör vid ordinarie förvaltningsdirektörs frånvaro. Bifogas. 

 

18. 2020-03-26, Information från kommunrevisionen med anledning av coronasituationen. 

Bifogas.  

 




