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  Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

 

  Dnr Mbn 2020-2 KON 

Skrivelser för kännedom 
 
  Dnr Mbn BYGG 2018-836/BYGG 2019-231 

1. 2020-04-23, Protokoll från Mark- och miljööverdomstolen gällande överklagad dom 

från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, dom 2020-03-19 i mål nr P 1805-20 

och P 1807-20 om bygglov för tvåbostadshus på fastigheterna Jakobsberg 2:894 

respektive Jakobsberg 2:2854 i Järfälla kommun; nu fråga om prövningstillstånd. Mark- 

och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens 

avgörande står därför fast. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn BYGG 2018-429 

2. 2020-04-16, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagat beslut från 

Länsstyrelsen i Stockholms län 2019-11-15 i ärende nr 403-44429-2019 om bygglov för 

nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten Skälby 3 :234 i Järfälla kommun. Mark- och 

miljödomstolen avslår överklagandena. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn BYGG 2018-311 

3. 2020-04-20, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagat beslut från 

Länsstyrelsen i Stockholms län den 8 oktober 2019 i ärende nr 4034-1221 - 2019 om 

Byggsanktionsavgift för tillsynsingripande avseende fastigheten  i 

Järfälla kommun. 1. Mark- och miljödomstolen avvisar  yrkande om 

att domstolen ska bevilja bygglov i efterhand för utförda åtgärder. 2. Mark- och 

miljödomstolen avslår överklagandet i övrigt. 3. Mark- och miljödomstolen upphäver 

sitt beslut den 22 november 2019 att Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommuns 

beslut den 20 november 2018, dnr BYGG 2018-311, § 134, tills vidare inte får 

verkställas. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn BYGG 2019-338 

4. 2020-04-30, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagat beslut från 

Länsstyrelsen i Stockholms län 2020-04-15 i ärende nr 403-5736-2020 om bygglov för 

nybyggnad av flerbostadshus inom fastigheterna Jakobsberg 11 :21 och Jakobsberg  

11 :23 i Järfälla kommun; nu fråga om avvisning. Mark- och miljödomstolen avvisar 

Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommuns överklagande. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn BYGG 2018-833 

5. 2020-05-05, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagat beslut från 

Länsstyrelsen i Stockholms län den 28 oktober 2019 i ärende nr 4034-7318-2019 om 

Rättelseföreläggande avseende fastigheten Järfälla . Mark- och 

miljödomstolen avslår överklagandet. Bifogas. 

 



  Dnr Mbn 2019-338 

6.  2020-04-15, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygglov för 

nybyggnad av flerbostadshus inom fastigheterna Jakobsberg 11:21 och Jakobsberg  

11:23 i Järfälla kommun. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och 

återförvisar ärendet till Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun för erforderlig 

handläggning. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn 2019-306 

7.  2020-04-16, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av tillsynsbeslut avseende 

plank/staket på fastigheten  i Järfälla kommun. Länsstyrelsen upphäver det 

överklagade beslutet och visar ärendet åter till miljö- och bygglovsnämnden för fortsatt 

handläggning i enlighet med vad som följer av detta beslut. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn 2017-645 

8.  2020-04-21, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av byggsanktionsavgift för 

tillbyggnad på fastigheten  i Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår 

överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn 2015-411 

9.  2020-04-21, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om försiktighets-

mått avseende Bromma Jaktskytteklubbs verksamhet på Lövsta skjutbana i Järfälla 

kommun. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till 

nämnden för fortsatt handläggning. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn 2015-411 

10.  2020-04-21, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om försiktighets-

mått avseende Lövsta skytteförenings verksamhet på Lövsta skjutbana i Järfälla 

kommun. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till 

nämnden för fortsatt handläggning. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn 2019-645 

11.  2020-04-29, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om avvisning av 

ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten Ulvsättra 1:96 i 

Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Kst 2020/39 

12.  2020-04-27, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Månadsuppföljning per 

februari 2020. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2020/106 

13.  2020-04-27, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Delegation att företräda 

kommunen i ärenden gällande otillåtna bosättningar på kommunens mark. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2020/142 

14.  2020-04-28, Delegeringsbeslut av kommunstyrelsens ordförande avseende Avslut av 

förordnande som kommundirektör samt tillsättning av t.f. kommundirektör. Bifogas. 

 

 

 




