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  Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

 

  Dnr Mbn 2020-2 KON 

Skrivelser för kännedom 
 
  Dnr Mbn BYGG 2018-818 

1. 2020-05-12, Protokoll från mark- och miljööverdomstolen gällande överklagad dom 

från Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2020-03-27 i mål nr P 7199-19 

om Bygg lov för tillbyggnad och fasadförändring 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 LOV 2007-409 

2.  2020-05-29, Dom från mark- och miljööverdomstolen gällande överklagat beslut från 

Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2019-08-16 i mål nr P 7734-18 om 

utdömande av vite. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljö-

domstolens dom och återförvisar målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt 

handläggning. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn BYGG 2019-80 

3. 2020-05-11, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagat beslut från 

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2019-10-07 i ärende nr 403-37340-2019 om 

bygglov för väsentlig ändring av skylt på fastigheten Veddesta 2:23 i Järfälla kommun. 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn BYGG 2019-141 

4. 2020-05-14, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagat beslut från 

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 24 januari 2020 i ärende nr 403-2206- 

2020 om föreläggande att klippa ner växtlighet på fastigheten  i Järfälla 

kommun. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn BYGG 2016-456 

5. 2020-05-27, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagat beslut från 

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2019-12-09 i ärende nr 4034-26297-2019 om 

tillsynsbeslut avseende åtgärd på fastigheten Järfälla ; nu fråga om 

avvisning samt återförvisning. 1. Mark- och miljödomstolen avvisar nämndens 

överklagande. 2. Mark- och miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet och 

återförvisar ärendet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn BYGG 2017-561 

6.  2020-06-01, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagat beslut från 

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 26 mars 2020 i ärende nr 4034-35235- 

2019 om Byggsanktionsavgift för tillbyggnad på fastigheten  i Järfälla 



 kommun. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Bifogas. 

 

   Dnr Mbn BYGG 2019-21 

7.  2020-06-03, Dom från mark- och miljödomstolen gällande överklagat beslut från 

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2019-11-08 i ärende nr 403-44914-2019 om 

bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad m.m. på fastigheten  

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

 

  Dnr Mbn 2019-745 

8.  2020-05-04, Dom från förvaltningsrätten gällande överklagat beslut enligt 

livsmedelslagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn 2018-834 

9.  2020-05-14, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om  
 överklagande av beslut om avgift för prövning av tillstånd att hålla höns avseende 

fastigheten , Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn 2018-213 

10.  2020-05-19, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om tillsynsavgift 

avseende 08 Sweden Global Trade HB, Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår 

överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2020-154 

11.  2020-05-20, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  i Järfälla kommun. 

Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2019-895 

12.  2020-05-27, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygglov för 

tillbyggnad m.m. på fastigheten  i Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår 

överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2019-106 

13.  2020-06-01, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av byggsanktionsavgift för 

nybyggnad på fastigheten  i Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår 

överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2019-544 

14.  2020-06-08, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av bygglovsavgift 

avseende fastigheten  i Järfälla kommun. Länsstyrelsen avslår 

överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Kst 2020/142 

15.  2020-05-11, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Ordförandeförslag 

avseende förlängning av näringsfrämjande åtgärder. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2020/175 

16.  2020-05-11, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Tillägg i nämnders 

reglementen för att möjliggöra deltagande på distans (med rättelseblad). Bifogas. 

 



 

 

  Dnr Kst 2020/84 

17.  2020-05-11, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Begreppsförändringar 

i taxan för miljö- och bygglovsnämndens verksamhet inom livsmedelslagens område. 

Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2020/98 

18.  2020-05-11, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Årsredovisning 2019. 

Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2020/178 

19.  2020-05-11, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Ansvarsfrihet för 

styrelse och nämnder 2019. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2020/99 

20.  2020-05-11, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Ombudgetering av 

investeringsmedel i 2019 års investeringsbudget. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2019/630 

21.  2020-05-11, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Personalpolicy 2020 – 

2023, svar på återremiss. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2020/41 

22.  2020-05-11, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Folkinitiativ avseende 

folkomröstning om tiggeriförbud i Järfälla kommun. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2020/175 

23.  2020-04-27, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Tillägg i nämnders 

reglementen för att möjliggöra deltagande på distans. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2020/142 

24.  2020-04-27, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Ordförandeförslag 

avseende förlängning av näringsfrämjande åtgärder. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2020/217 

25.  2020-06-01, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Kommunstyrelsens 

krisledningsplan. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2020/197 

26.  2020-05-11, Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott avseende 

Tillsättning av tillförordnad bygg- och miljödirektör. Bifogas. 

 

27. Årsrapport från Miljösamverkan Stockholms län – Nyckeltal  för miljökontorens 

miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 – 2019 




