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  Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

 

  Dnr Mbn 2020-2 KON 

Skrivelser för kännedom 
 
  Dnr Mbn BYGG 2017-116 

1. 2020-06-05, Protokoll från mark- och miljööverdomstolen gällande överklagad dom 

från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 2019-12-02 i mål nr M 1112-19 om 

tillstånd att riva befintlig bro och uppföra en ny bro över Stäketsundet i Järfälla och 

Upplands-Bro kommuner; nu fråga om prövningstillstånd. Mark- och miljööver-

domstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför 

fast.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2018-833 

2. 2020-06-12, Protokoll från mark- och miljööverdomstolen gällande överklagad dom 

från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 2020-05-05 i mål nr P 7717-19 om 

rättelseföreläggande avseende fastigheten  i Järfälla kommun; nu fråga 

om prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. 

Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2019-141 

3. 2020-06-26, Dom från mark- och miljööverdomstolen gällande överklagat beslut från 

Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2020-05-14 i mål nr P 1090-20 om 

föreläggande att klippa ner växtlighet på fastigheten  i Järfälla kommun. 1. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd. 2. Mark- och miljööver-

domstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom endast på så sätt att tidpunkten för 

när åtgärden ska vara genomförd bestäms till den 1 oktober 2020. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn BYGG 2018-311 

4. 2020-07-23, Protokoll från mark- och miljööverdomstolen gällande överklagad dom 

från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 2020-04-20 i mål nr P 7800-19 om 

byggsanktionsavgift m.m. avseende fastigheten  i Järfälla kommun; 

nu fråga om prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen ger inte 

prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2017-561 

5. 2020-07-24, Protokoll från mark- och miljööverdomstolen gällande överklagad dom 

från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 2020-06-01 i mål nr P 2995-20 om 

byggsanktionsavgift för tillbyggnad på fastigheten  i Järfälla kommun; 

 nu fråga om prövningstillstånd Mark- och miljööverdomstolen ger inte 

prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.  

 

 



  Dnr Mbn BYGG 2019-21 

6. 2020-07-30, Protokoll från mark- och miljööverdomstolen gällande överklagad dom 

från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 2020-06-03 i mål nr P 8362-19 om 

bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad m.m. på fastigheten  

  i Järfälla kommun; nu fråga om prövningstillstånd. Mark- och 

miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande 

står därför fast.  

 

   Dnr Mbn 2017-787 

7. 2020-06-09, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagat beslut från 

Länsstyrelsen i Stockholms län 2019-12-18 i ärende nr 505-46629-2018 om 

försiktighetsmått. Mark- och miljödomstolen undanröjer det överklagade beslutet och 

visar ärendet åter till Länsstyrelsen i Stockholms län för fortsatt handläggning. Bifogas. 

 

   Dnr Mbn BYGG 2019-306 

8. 2020-06-17, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagat beslut från 

Länsstyrelsen i Stockholms län den 16 april 2020 i ärende nr 4034-51429- 

2019 om tillsynsbeslut avseende åtgärd på fastigheten  i Järfälla kommun. 

1. Mark- och miljödomstolen avvisar Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla 

kommuns överklagande. 2. Mark- och miljödomstolen avslår  och 

 överklaganden. Bifogas. 

 

   Dnr Mbn BYGG 2017-645 

9. 2020-07-30, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagat beslut från 

Länsstyrelsen i Stockholms län 2020-04-21 i ärende nr 4034-8255-2020 om 

byggsanktionsavgift för tillbyggnad på fastigheten  i Järfälla kommun. 

Med ändring av Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut upphäver mark- och 

miljödomstolen miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommuns beslut den 

 21 januari 2020, § 10, Dnr Mbn BYGG 2017-645. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn 2019-663 

10.  2020-06-17, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av byggsanktionsavgift för 

åtgärder på fastigheten  i Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår 

överklagandet. Bifogas.  

   

  Dnr Mbn 2019-878 

11.  2020-06-26, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av byggsanktionsavgift för 

en eldstad på fastigheten  i Järfälla kommun. Länsstyrelsen upphäver det 

överklagade beslutet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2019-378 

12.  2020-06-29, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om ingripande 

avseende fastigheten  i Järfälla kommun. Länsstyrelsen upphäver det 

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

handläggning i enlighet med detta beslut. Bifogas.  

 

 

 

 

 



 

  Dnr Mbn BYGG 2019-338 

13.  2020-08-19, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygglov för 

nybyggnad av flerbostadshus på fastigheterna Jakobsberg 11:21 och Jakobsberg 11:23 i 

Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2018-374 

14.  2020-08-31, Beslut från länsstyrelsen gällande prövning av Järfälla kommuns beslut att 

medge strandskyddsdispens på fastigheten . Länsstyrelsen beslutar med stöd 

av 19 kap. 3 b § tredje stycket miljöbalken (MB) att upphäva Miljö- och bygglovsnämndens 

i Järfälla kommun beslut den 26 juni 2018 att medge strandskyddsdispens i efterhand för 

brygga, altan och staket på fastigheten  i Järfälla kommun, i de delar som avser 

strandskyddsdispens i efterhand för brygga och altan. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2019-848 

15.  2020-09-01, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om avslag på 

ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av församlingsbyggnad på fastigheten 

 i Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2020-34 

16.  2020-09-04, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygglov och 

strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten  

i Järfälla kommun. 1. Länsstyrelsen avvisar överklagandet av Miljö- och 

bygglovsnämnden i Järfälla kommuns beslut om strandskyddsdispens den 17 mars 

2020, dnr BYGG 2020-000034. 2. Länsstyrelsen avslår överklagandet av nämndens 

beslut om bygglov den 17 mars 2020, dnr BYGG 2020-000034. Bifogas.  

 

17. 2020-05-29, Meddelande från länsstyrelsen om tillsynsansvar avseende förorenade 

områden i Stockholms län. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2019/656 

18.  2020-05-11, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Handlingsplan för 

områden med socioekonomiska utmaningar i Järfälla kommun, återrapportering av 

uppdrag, svar på minoritetsåterremiss.  

 

  Dnr Kst 2020/142 

19.  2020-05-11, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Ordförandeförslag 

avseende förlängning av näringsfrämjande åtgärder.  

 

  Dnr Kst 2019/393 

20.  2020-05-11, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Klimat- och 

energiplan för Järfälla kommun och dess bolag 2020-2024, svar på minoritetsåterremiss.  

 

  Dnr Kst 2020/26 

21.  2020-05-11, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Revidering av 

näringslivsstrategi, återrapportering av uppdrag, svar på minoritetsåterremiss.  

 

 

 

 



  Dnr Kst 2019/553 

22.  2020-05-11, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Från hage till mage, 

svar på motion från Bo Leinerdal (V).  

 

  Dnr Kst 2019/656 

23.  2020-06-15, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Handlingsplan för 

områden med socioekonomiska utmaningar i Järfälla kommun, återrapportering av 

uppdrag, svar på minoritetsåterremiss.  

 

  Dnr Kst 2020/142 

24.  2020-06-15, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Förlängning av 

näringsfrämjande åtgärder.  

 

  Dnr Kst 2020/205 

25.  2020-06-15, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Delårsrapport per april 

2020, Järfälla kommun.  

 

  Dnr Kst 2020/22 

26.  2020-06-15, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Avfallsföreskrifter för 

Järfälla kommun.  

 

  Dnr Kst 2020/78 

27.  2020-06-15, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Inrättande av ett 

hållbarhetspris.  

 

  Dnr Kst 2020/207 

28.  2020-06-15, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Mål och inriktning för 

arbetet med säkerhet, krisberedskap och civilt försvar i Järfälla kommun.  

 

  Dnr Kst 2019/393 

29.  2020-06-15, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Klimat- och 

energiplan för Järfälla kommun och dess bolag 2020-2024, svar på minoritetsåterremiss.  

 

  Dnr Kst 2020/26 

30.  2020-06-15, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Revidering av 

näringslivsstrategi, återrapportering av uppdrag, svar på minoritetsåterremiss.  

 

  Dnr Kst 2020/103 

31.  2020-06-15, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Revidering av 

Konstpolicy för Järfälla kommun.  

 

  Dnr Kst 2019/553 

32.  2020-06-15, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Från hage till hage, 

svar på motion från Bo Leinerdal (V).  

 

(…) 

 

33. 2020-06-11, Årsredovisning SÖRAB 2019. Bifogas. 

 



34. 2020-06-23, Mejlkonversation mellan ordföranden för miljö- och bygglovsnämnden och 

fastighetsägare om frågor från fastighetsägare. Bifogas. 

 

35. 2020-09-02, Kallelse till årsmöte i Sveriges miljökommuner. Bifogas. 

 

 




