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  Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

 

  Dnr Mbn 2019-2 KON 

Skrivelser för kännedom 
 
  Dnr Mbn BYGG 2018-319 

1. 2019-11-05, Protokoll från mark- och miljööverdomstolen gällande överklagande av 

utdömande av vite; nu fråga om prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen ger 

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

 

  Dnr Mbn BYGG 2017-662 

2. 2019-11-05, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagande av 

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 16 januari 2019 i ärende nr 4034-24614- 

 2018 om byggsanktionsavgift och lovföreläggande för mur på fastigheten  

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

 

  Dnr Mbn 2019-37 

3. 2019-11-19, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagande av 
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 15 augusti 2019 i ärende nr 403-21291- 

2019 om bygglov i efterhand och rättelseföreläggande vid vite avseende olovlig tillbyggnad 

på fastigheten  i Järfälla kommun. Mark- och miljödomstolen avvisar den 

åberopade bevisningen i form av vittnesförhör. Mark- och miljödomstolen avslår 

överklagandet. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn BYGG 2018-638 

4. 2019-11-20, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagande av 

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2019-09-20 i ärende nr 4034-156-2019 om 

tillsynsingripande avseende fastigheten  i Järfälla kommun. Mark- och 

miljödomstolen avvisar yrkandet om att bygglov ska beviljas i efterhand. Mark- och 

miljödomstolen avslår överklagandena i övrigt. Bifogas.  
 

  Dnr Mbn 2018-133 

5. 2019-11-21, Dom från mark- och miljödomstolen gällande utdömande av vite. Mark- 

och miljödomstolen förpliktar Scania-Bilar Sverige AB, org.nr. 556051- 4621, att till staten 

betala vite om 10 000 kr. Bifogas. 
 

  Dnr Mbn 2018-311 

6. 2019-11-22, Protokoll från mark- och miljödomstolen gällande överklagande av 
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 8 oktober 2019 i ärende nr 4034-1221-2019 om 

byggsanktionsavgift för tillsynsingripande avseende fastigheten  i 

Järfälla kommun; nu fråga om inhibition. Mark- och miljödomstolen bifaller yrkandet om 

inhibition och beslutar 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 2018-792 

7. 2019-11-28, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagande av 

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2019-06-27 i ärende nr 403-13485-2019 om 

tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljong m.m. på fastigheterna Jakobsberg 

 2:1941 och Jakobs berg 11:5 i Järfälla kommun. Mark- och miljödomstolen avslår 

överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2018-311 

8.  2019-10-08, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om 

tillsynsingripande avseende fastigheten  i Järfälla kommun.  

Länsstyrelsen avslår yrkandet om inhibition avseende byggsanktionsavgift samt 

överklagandet i övrigt. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2019-425 

9.  2019-10-30, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygglov för 

fasadändring av komplementbyggnad på fastigheten  i Järfälla kommun.  

Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2017-819 

10.  2019-11-05, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut avseende 

bygglov för fasadskyltar på fastigheten Barkarby 2:25 i Järfälla kommun. Länsstyrelsen 

avslår överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2019-21 

11.  2019-11-08, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om avslag på 

ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad, 

byggsanktionsavgift och rättelseföreläggande på fastigheten  i Järfälla 

kommun. Länsstyrelsen beslutar att upphäva tredje punkten i Miljö- och 

bygglovsnämnden i Järfälla kommuns beslut den 20 augusti 2019, § 96, avseende 

föreläggande att vidta rättelse genom att återställa komplementbyggnaden (friggeboden) 

samt återförvisar ärendet till nämnden för förnyad handläggning i denna del och i 

enlighet med vad som framgår av detta beslut. Länsstyrelsen beslutar att avslå 

överklagandet i övrigt. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2019-338 

12.  2019-11-11, 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 avvisar HSB Bostadsrättsförening Allmogen i 

Järfällas överklagande. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2019-383 

13.  2019-11-14, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om avslag för 

ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (LSS-boende) på fastigheten 

 i Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.  

 

 

 

 



  Dnr Mbn BYGG 2018-429 

14.  2019-11-15, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygglov för 

nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten  i Järfälla kommun. 

Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2017-645 

15.  2019-11-27, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om 

byggsanktionsavgift för åtgärder inom fastigheten  i Järfälla kommun. 

Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till 

 Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun för erforderlig handläggning. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2018-640 

14.  2019-12-04, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om 

byggsanktionsavgift och rättelseföreläggande på fastigheten  i Järfälla 

kommun. Länsstyrelsen beslutar att upphäva Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla 

kommuns beslut den 20 augusti 2019, § 100, om byggsanktionsavgift. Länsstyrelsen 

beslutar att avslå överklagandet av nämndens beslut om föreläggande att vidta rättelse. 

Bifogas.  

 

  Dnr Mbn 2019-539 

15.  2019-11-22 Beslut från Datainspektionen gällande anmälan om personuppgiftsincident 

från den 8 april 2019. Datainspektionen beslutar att avsluta ärendet som rör anmälan. 

 

  Dnr Kst 2019/572 

16.  2019-11-25, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Aktualisering av taxa 

för miljö- och bygglovsnämndens verksamhet inom miljöbalkens område. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2019/573 

17.  2019-11-25, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Aktualisering av taxa 

för miljö- och bygglovsnämndens verksamhet inom livsmedelslagens område. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2019/546 

18.  2019-11-25, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Regler för utdelning 

av minnesgåva. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2018/1053 

19.  2019-11-11, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Utvärdering av 

Barkarbystaden del 1, återrapportering av uppdrag. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2019/113 

20.  2019-11-11, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Månadsuppföljning per 

september 2019. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2018/43 

21.  2019-11-11, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Lokalförsörjningsplan 

2019-2023 med utblick mot 2030. Bifogas. 

 

 

 

 



  Dnr Kst 2019/564 

22.  2019-11-11, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Stärka den digitala 

informationen till kommuninvånare om kommande och pågående arbeten och 

trafikstörningar, återrapportering av uppdrag. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2019/487 

23.  2019-11-11, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Möjligheterna att införa 

förmånscykelsystem för Järfällas anställda, återrapportering av uppdrag. Bifogas. 

 




