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  Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

 

  Dnr Mbn 2021-2 KON 

Skrivelser för kännedom 
 
 

   Dnr Mbn BYGG 2018-374 

1. 2020-12-10, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagande av 

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2020-08-31 i ärende nr 526-29471-2018 om 

 strandskyddsdispens på fastigheten  i Järfälla kommun. Mark- och 

miljödomstolen avslår överklagandet. Bifogas. 

 

   Dnr Mbn BYGG 2016-456 

2. 2020-12-11, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagande av 

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2020-10-29 i ärende nr 403-25279-2020 om 

 tillsynsärende på fastigheten  i Järfälla kommun. Mark- och miljödomstolen 

avslår överklagandet. Bifogas. 

 

   Dnr Mbn 2020-1195 KON 

3. 2020-12-16, Kungörelse från mark- och miljödomstolen gällande ansökan från 
Stockholm Exergi AB om tillstånd till uppförande och drift av energianläggning och hamn 

m.m. i Lövsta inom fastigheten Hässelby Villastad 36:1 i Stockholm kommun. Bifogas. 

 

   Dnr Mbn BYGG 2020-213 

4. 2020-12-22, Protokoll från mark- och miljödomstolen gällande överklagande av 

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 12 november 2020 i ärende nr 403-60897-

2020 om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus m.m. på fastigheten  i 

Järfälla kommun; nu fråga om inhibition. Mark- och miljödomstolen beslutar att Miljö- 

och bygglovsnämnden i Järfälla kommuns beslut den 9 september 2020, beslutsnummer 

20-000916, dnr BYGG 2020-000213, tills vidare inte får verkställas. Bifogas. 

 

   Dnr Mbn 2020-213 

5. 2021-01-08, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagande av 

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 12 november 2020 i ärende nr 403- 

60897-2020 om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus m.m. på fastigheten  

 i Järfälla kommun. Med ändring av länsstyrelsens beslut undanröjer mark- och 

miljödomstolen miljö och bygglovsnämnden i Järfälla kommuns beslut den 9 september 

2020, beslutsnummer 20-000916, dnr BYGG 2020-000213, och återförvisar ärendet till 

 nämnden för förnyad handläggning. Bifogas. 

 

 

 

 



   Dnr Mbn 2017-831 

6. 2021-01-04, Dom från mark- och miljödomstolen gällande utdömande av vite. Mark- 

och miljödomstolen förpliktar  att till staten betala 

vite om tjugofemtusen (25 000) kronor. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn BYGG 2020-484 

7.  2020-12-08, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus och uppförande av stödmur på fastigheten  i 

Järfälla kommun. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet i den del som avser 

stödmuren och återförvisar ärendet i denna del till Miljö- och bygglovsnämnden i 

Järfälla kommun för fortsatt handläggning. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2019-141 

8.  2020-12-16, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om att avslå en 

begäran om nytt beslut gällande växtlighet på fastigheten  i Järfälla 

kommun; nu fråga om inhibition. Länsstyrelsen avslår yrkandet om inhibition. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2020-164 

9.  2020-12-16, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygglov för 

ändrad användning av lokal inom fastigheten  i Järfälla kommun. 
Länsstyrelsen upphäver miljö- och bygglovsnämndens i Järfälla kommun beslut den 14 

augusti 2020, dnr BYGG 2020-000164, nr 20-000847, och återförvisar ärendet till nämnden 

för fortsatt erforderlig handläggning. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2020-502 

10.  2020-12-21, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut att avvisa en 

anmälan av åtgärder inom fastigheten  i Järfälla kommun. 

Länsstyrelsen avvisar miljö- och bygglovsnämndens i Järfälla kommun beslut den 

10 september 2020, dnr BYGG 2020-000502, nr 20-000950, och återförvisar 

 ärendet till nämnden för fortsatt erforderlig handläggning. Bifogas.  

 

  Dnr Kst 2020/197 

11.  2020-12-09, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Ordförandeförslag om 

förlängt förordnande av tillförordnad bygg- och miljödirektör.  

 

  Dnr Kst 2020/39 

12.  2020-11-14, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Månadsuppföljning per 

oktober 2020.  

 

  Dnr Kst 2020/425 

13.  2020-11-14, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Granskning av 

kommunens arbete för genomförande av det nationella målet för funktionshinder-

politiken, yttrande över revisionsrapport.  

 

14. 2020-12-07, Svar från tekniska nämnden i Järfälla kommun på remiss från 

Länsstyrelsen i Stockholms län, 2589-71091-2020. Bifogas. 




