
 

 

  2020-01-07 1 (1) 

 

   

  Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

 

  Dnr Mbn 2020-2 KON 

Skrivelser för kännedom 
 
  Dnr Mbn 2017-116 

1. 2019-12-02, Dom från mark- och miljödomstolen gällande tillstånd att riva befintlig bro 

och uppföra en ny bro över Stäketsundet i Järfälla och Upplands-Bro kommuner. Mark- 

och miljödomstolen ger Trafikverket tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att i) riva 

befintlig bro över Stäketsundet, utmed väg 841, med tillhörande anläggningar 

 och arbeten, ii) uppföra ny bro över Stäketsundet, med villkor som anges i domen. 

Nämnden är inte part i målet, domen bifogas för kännedom.  

 

  Dnr Mbn 2019-613 

2. 2019-12-18, Dom från förvaltningsrätten gällande överklagande av Miljö- och 

bygglovsnämnden i Järfälla kommuns beslut 2019-04-26, dnr 2019-246, bilaga 1,  

enligt livsmedelslagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Bifogas. 

 

  Dnr Mbn BYGG 2018-639 

3.  2019-12-04, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygg-

sanktionsavgift och rättelseföreläggande på fastigheten  i Järfälla 

 kommun. Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2018-640 

4.  2019-12-04, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygg-

sanktionsavgift 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 BYGG 2019-317 

5.  2019-12-04, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut om bygg-

sanktionsavgift och rättelseföreläggande på fastigheten  i Järfälla 

 kommun. Länsstyrelsen beslutar att bifalla överklagandet och upphäver Miljö- och 

 bygglovsnämnden i Järfälla kommuns beslut den 20 augusti 2019, § 102, i sin 

helhet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2016-456 

6.  2019-12-09, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av tillsynsbeslut avseende 

åtgärd på fastigheten  i Järfälla kommun. Länsstyrelsen upphäver det 

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

handläggning i enlighet med vad som följer av detta beslut. Bifogas.  



  Dnr Mbn BYGG 2019-327 

7.  2019-12-09, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av beslut att avslå ansökan 

om bygglov för tillbyggnad av radhus (uterum) på fastigheten  i Järfälla 

kommun. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn BYGG 2018-484 

8.  2019-12-10, Beslut från länsstyrelsen gällande överklaganden av bygglov för 

nybyggnad av tvåbostadshus på fastigheten , Järfälla kommun. 

Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. Bifogas.  

 

  Dnr Mbn 2017-787 

9.  2019-12-18, Beslut från länsstyrelsen gällande överklagande av försiktighetsmått i 

beslut om att tillåta anmäld verksamhet för krossning och sortering av berg- och 

grusmaterial på del av fastigheten Barkarby 2:2 i Järfälla kommun. Länsstyrelsen  

  avslår överklagandet. Bifogas.  

 

  Dnr Kst 2019/10 

10.  2019-11-25, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Valärenden, 

avsägelser i nämnder, styrelse, kommunala bolag och övriga organ 2019. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2019/11 

11.  2019-11-25, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige avseende Valärenden, 

fyllnadsval i nämnder, styrelse, kommunala bolag och övriga organ 2019. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2018/623 

12.  2019-12-09, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Revidering av 

handlingsplan för efterbehandling av markföroreningar på fastigheterna Jakobsberg 

2:926, 2:2087 samt 11:1. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2018/113 

13. 2019-12-09, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Månadsuppföljning per 

oktober. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2019/632 

14.  2019-12-09, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende översyn och minskad 

användning av konsulter, återrapportering av uppdrag. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2019/356 

15.  2019-12-09, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Förslag på administrativa 

effektiviseringar, återrapportering av uppdrag. Bifogas. 

 

  Dnr Kst 2018/43 

16.  2019-12-09, Protokollsutdrag från kommunstyrelsen avseende Översyn av 

verksamhetslokaler, återrapportering av uppdrag. Bifogas. 

 

 

 




