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  Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

 

  Dnr Mbn 2019-2 KON 

Skrivelser för kännedom 
 
  Dnr Mbn BYGG 2015-844  

1. 2019-01-17, Protokoll från mark- och miljööverdomstolen gällande överklagat beslut 

från mark- och miljödomstolen, dom 2018-09-10 i mål m P 4162-18 om byggsanktionsavgift 

och rättelseföreläggande avseende två olovligt uppförda plank 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 2017-406  

2. 2019-01-28, Protokoll från mark- och miljööverdomstolen gällande överklagat beslut 

från mark- och miljödomstolen, dom 2018-10-31 i mål nr P 4650-18 om bygglov för skylt 

inom fastigheten Veddesta 2:1 i Järfälla kommun; nu fråga om prövningstillstånd. Mark- 

och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står 

därför fast. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn BYGG 2016-377  

3.      2019-01-18, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagande av beslut om 
avskrivning av ett tillsynsärende om olovlig åtgärd på fastigheten  

 i Järfälla kommun. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn BYGG 2018-174  

4.      2019-01-22, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagande av beslut om 
bygglov för uppförande av ett enbostadshus och ett garage på fastigheten  

; nu fråga om avskrivning. Mark- och miljödomstolen avskriver målet. Länsstyrelsens 

beslut står därför fast. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn BYGG 2017-342  

5. 2019-01-15, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av byggsanktionsavgift för 

ändring av byggnad på fastigheten  i Järfälla kommun. Länsstyrelsen 

avslår överklagandet. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn BYGG 2017-662  

6. 2019-01-16, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av byggsanktionsavgift 

och lovföreläggande för mur på fastigheten  i Järfälla kommun. 

Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.  

 

 

 

 



  Dnr Mbn BYGG 2017-054  

7. 2019-01-16, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av byggsanktionsavgift  

 för ändring av byggnad på fastigheten  i Järfälla kommun. Länsstyrelsen 

ändrar det överklagade beslutet på så sätt att byggsanktionsavgiften ska bestämmas till  

 50 761 kronor. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2018-878  

8. 2019-01-16, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av byggsanktionsavgift för 

trädfällning på fastigheten  i Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår 

överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2018-579  

9. 2019-01-18, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygglov för 

enbostadshus på fastigheten , Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår 

överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Kst 2018/1088 

10. 2019-01-28, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Preliminärt bokslut 2018. 

Bifogas.  

 

  Dnr Kst 2018/1087 

11. 2019-01-28, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Budgetförutsättningar för 

2020-2022. Bifogas.  

 

  Dnr Kst 2018/568 

12.  2019-01-28, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Granskning av åtgärder 

mot hot och våld mot anställda och förtroendevalda, yttrande över revisions-rapport. 

Bifogas.  

 

  Dnr Kst 2019/30 

13.  2019-01-28, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Val av ledamot tillika 

ordförande i beredning för Järfälla kommuns miljöstipendium 2019 - 2022. Bifogas.  

 

 




