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  Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

  Dnr Mbn 2018-3 KON 

Skrivelser för kännedom 
 
  Dnr Mbn 2015-844 BYGG 

1. 2018-09-10, Dom från mark och miljödomstolen gällande överklagat beslut om 

byggsanktionsavgift och rättelseföreläggande avseende två olovligt uppförda plank på 

fastigheten  i Järfälla kommun. Mark och miljödomstolen avslår yrkandet 

om syn. Mark och miljödomstolen avvisar yrkandet om återförvisning. Mark och 

miljödomstolen avslår överklagandet. Bifogas inte. 

 

  Dnr Mbn 2018-048 BYGG 

2. 2018-09-25, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av miljö- och 

bygglovsnämndens beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet. Det 

överklagade beslutet gällde byggsanktionsavgift för fastigheten  

Länsstyrelen avslår överklagandet. Bifogas inte. 

 

  Dnr Mbn 2018-201 BYGG 

3.      2018-09-25, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om förbud mot 

fortsatt byggnadsarbete på fastigheterna  och  i 

Järfälla kommun. Länsstyrelen avvisar överklagandet. Bifogas inte. 

 

  Dnr Mbn 2018-038 BYGG 

4. 2018-08-29, Beslut från åklagarmyndigheten gällande anmälan av brott mot 

områdesskydd på fastigheten . Åklagarmyndigheten beslutar att 

förundersökningen läggs ned. Bifogas inte.  

 

  Dnr Mbn 2017-625 BYGG 

5. 2018-08-30, Beslut från åklagarmyndigheten gällande anmälan av brott mot 

områdesskydd på fastigheten  Åklagarmyndigheten beslutar att 

förundersökningen läggs ned. Bifogas inte.  

 

  Dnr Mbn 2017-369 

6. 2018-09-13, Beslut från åklagarmyndigheten gällande anmälan om otillåten 

miljöverksamhet. Åklagarmyndigheten beslutar att förundersökningen läggs ned. 

Bifogas inte.  

 

  Dnr Mbn 2018-693 

7. 2018-09-13, Delegeringsbeslut om tillstånd enligt föreskrifter för Norra Igelbäckens 

naturreservat för 25-mannaorientering och parkering i samband med 25-

mannaorientering 6 och 7 oktober 2018. Bifogas.  

 

 



 

  Dnr Mbn 2018-895 

8. 2018-09-14, Åtalsanmälan avseende brott mot livsmedelslagen. Bifogas.  

 

  Dnr Kst 2017/392 

9. 2018-09-17, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende svar på motion från 

Roland Borgström m.fl. (KD) om att Järfälla kommun bör arbeta fram en trähusstrategi. 

Bifogas.  

 

  Dnr Kst 2017/392 

10. 2018-09-20, Protokollsutdrag från barn- och ungdomsnämnden avseende kapacitetsplan 

och prognos för lokaler åren 2018-2026. Bifogas.  

 

  Dnr Kst 2018/744 

11. 2018-09-17, Delegeringsbeslut om att godkänna studieresa till Canary Wharf (London) 

30 september till 2 oktober 2018 för kommunstyrelseförvaltningen och bygg- och 

miljöförvaltningen. Beslutat av kommundirektör Christina Rapp Lundahl. Bifogas inte.  




