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PARTER 
 
Klagande 
1. Sven Tegsveden 
Novembervägen 4 
177 60 Järfälla 
  
2. AnnKatrin Westerlund 
Adress som 1 
  
Motpart 
Järfälla kommun 
177 80 Järfälla 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunstyrelsen i Järfälla kommuns beslut den 7 september 2020,  
dnr KST 2019/210, se bilaga 1 
 
SAKEN 
Detaljplan för del av Höstvägen och Backvägen, fastigheterna Jakobsberg 24:1 och 
24:10, i Järfälla kommun 
_____________ 
 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

_____________ 
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BAKGRUND 

Kommunstyrelsen i Järfälla kommun (kommunen) beslutade den 7 september 2020 

att anta en detaljplan för del av Höstvägen och Backvägen, fastigheterna 

Jakobsberg 24:1 och 24:10. Syftet med detaljplanen angavs vara att upphäva 

tomtindelningen och möjliggöra avstyckning av två fastigheter samt att möjliggöra 

för totalt två nya enbostadshus. 

 

Sven Tegsveden och AnnKatrin Westerlund har överklagat beslutet till mark- och 

miljödomstolen.  

 

YRKANDEN M.M. 

Sven Tegsveden och AnnKatrin Westerlund får anses ha yrkat att beslutet att anta 

detaljplanen ska upphävas. Till stöd för sin talan har de anfört i huvudsak följande.  

 

Vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är 

lämpad för ändamålet med hänsyn till risken för översvämning. De motsätter sig 

detaljplanen på grund av att risken för översvämning vid deras fastighet är mycket 

stor.  

 

Under 1998–2019 har hårdytorna i närområdet ökat i form av stenlagda altaner och 

asfalterade parkeringsplatser. Enligt detaljplaneförslaget kommer hårdytorna att 

ytterligare öka med drygt 200 kvadratmeter i form av nya byggnationer. Då drivs 

vatten ut i gatan och ner mot deras fastighet som ligger lägre än de andra 

fastigheterna i området. I detaljplanen finns inga åtgärder för att avleda dessa 

vattenmängder. 

 

Kommunen har genomfört en dagvattenutredning på det blivande planområdet men 

konsekvenserna för närområdet, inom vilket deras fastighet ligger, omfattas inte av 

utredningen. Deras fastighet ligger i närområdets lågpunkt. En översvämning 

sommaren 2001 medförde ett halvårs renoveringsprojekt av deras källarvåning till 

en kostnad av drygt 300 000 kr. Kommunen har fattat ett felaktigt beslut när 

dagvattenutredningen utesluter närområdet. Antagandebeslutet strider mot lag och 
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ett genomförande av detaljplanen innebär en betydande olägenhet i form av 

översvämningar i närområdet. 

 

DOMSKÄL 

 

Rättsliga utgångspunkter 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten, 

se 1 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Det är alltså kommunen som, 

inom vida ramar, avgör hur bebyggelsemiljön ska utformas i kommunen.  

 

Den myndighet som prövar ett överklagande av ett beslut att anta en detaljplan ska 

endast pröva om det överklagade beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt 

som klaganden har angett eller som framgår av omständigheterna (13 kap. 17 § 

PBL). Om myndigheten vid prövningen finner att beslutet strider mot en rättsregel 

ska beslutet upphävas i sin helhet. Annars ska beslutet fastställas i sin helhet. Delvis 

upphävande eller ändringar av beslutet får endast göras om kommunen har medgett 

det eller om det är fråga om ändringar av ringa betydelse. 

 

Vid domstolens prövning av om ett beslut att anta en detaljplan ligger inom ramen 

för det handlingsutrymme som reglerna i PBL ger kommunen ska hänsyn tas till 

både allmänna och enskilda intressen (2 kap. 1 § PBL). Vid en avvägning mellan 

dessa intressen ska skälig hänsyn tas till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och 

fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande (4 kap. 36 § PBL) 

 

Vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är 

lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. risken för olyckor, översvämning och 

erosion (2 kap. 5 § PBL).  

 

Planläggning av markområden får inte ske så att den avsedda användningen kan 

medföra en sådan påverkan på omgivningen som innebär fara för människors hälsa 

och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt (2 kap. 9 § PBL).  
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Länsstyrelsen ska överpröva en kommuns beslut att anta en detaljplan bl.a. om 

beslutet kan antas innebära att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till 

människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 

erosion (11 kap. 10 § PBL). Om detaljplanen har en sådan innebörd ska 

länsstyrelsens upphäva planen i dess helhet (11 kap. 11 § PBL). Länsstyrelsen i 

Stockholms län har den 16 september 2020 beslutat att inte pröva kommunens 

antagandebeslut. 

 

Mark- och miljödomstolens bedömning 

Sven Tegsveden och AnnKatrin Westerlund har angett att detaljplanens 

genomförande innebär risk för översvämning på deras fastighet. Länsstyrelsen i 

Stockholms län har genom sitt beslut att inte pröva kommunens antagandebeslut 

funnit att exploatering enligt detaljplanen går att förena med en från allmän 

synpunkt lämplig användning bl.a. med hänsyn till människors hälsa och säkerhet 

samt risken för översvämning. Domstolen bedömer att underlaget för 

länsstyrelsens prövning har varit tillräckligt och att något behov av ytterligare 

dagvattenutredning inte kan anses föreligga. Det finns alltså inte anledning att 

ifrågasätta länsstyrelsens bedömning. Vidare finns det bestämmelser avseende 

dagvattenhantering i detaljplanen. Planen kan i aktuellt avseende inte antas få en 

oacceptabel påverkan på berörda fastigheter eller innebära betydande olägenhet 

för omgivningen. Det har inte heller i övrigt framkommit att beslutet att anta 

detaljplanen skulle strida mot någon rättsregel. Överklagandet ska därmed avslås.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 3 februari 2021. Prövningstillstånd krävs.  

 

 

Magnus Hjort    Jonas T Sandelius 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Magnus Hjort och tekniska rådet 

Jonas T Sandelius. Föredragande har varit beredningsjuristen Agnes Johansson.  
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Kommunstyrelsen 2020-09-07 

Innehållsförteckning 
§120 Justering 
§121 Fastställande av föredragningslista 
§122 Delegeringsbeslut 

§123 

§124 

§125 

§126 

§127 
§128 

§129 

§130 
§131 
§132 
§133 
§134 

§135 

§136 

§137 

§138 

§139 

§140 

§141 

§142 

§143 

§144 

§145 

§146 

§147 

Detaljplan för del av Höstvägen och Backvägen, fastigheterna Jakobsberg 24:1 och 
24:10, beslut om antagande 
Marköverlåtelseavtal med Stäket Industri 4 AB för fastigheten Sollentuna 
Häradsallmänning 1:20 
Marköverlåtelseavtal med Leje fastigheter AB för fastigheten Sollentuna 
Häradsallmänning 1:23 
Marköverlåtelseavtal Lackskadecenter i Stockholm AB för fastigheten Sollentuna 
Häradsallmänning 1:24 
Planuppdrag för fastigheten Skäl by 3:767, Vårdkasevägen 41, Järfälla kommun 
Markanvisningstävling Ormbacka B, etapp 1 
Gemensam avfallsplan 2021-2032 för kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, 
Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna, beslut om 
antagande 
Reviderad avgift för parkeringsanmärkning 
Granskning av oegentligheter och bisysslor, yttrande över revisionsrapport 
Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning 
Uppföljning av Demokratiplan för Järfälla kommun 2019 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021 
Redovisning av obesvarade motioner samt beslut om fortsatt handläggning av sena 
motioner 
Verka för flexibla nattstopp i den lokala busstrafiken, svar på motion från Eva 
Ullberg (S), Bo Leinerdal (V) och Amanda Palmstierna (MP) 
Bevara Jä rfällafestivalen, svar på motion från Eva Ullberg (S), Bo Leinerdal (V) och 
Amanda Palmstierna (MP) 
Ät klimatsmart, för en snabb klimatomställning, svar på motion från Amanda 
Palmstierna (MP) 
Kör klimatsmart för en snabb klimatomställning, svar på motion från Amanda 
Palmstierna (MP) 
Tillgängliga badplatser i Järfälla, svar på motion från Amanda Palmstierna (MP) 
Gemensam och likvärdig sex- och samlevnadsundervisning i kommunens 
högstadieskolor, svar på motion från Patric Andersson (MP) 
NIU för parasport till Järfälla gymnasium, sva r på motion från Patric Andersson (MP) 
Startuphub i Järfälla - en mötesplats för ideer, kreativitet, entreprenörskap och 
framtida tillväxtmotor, svar på motion från Mikael Jämtsved (MP) 
Utarbeta en handlingsplan för kvinnofrid, svar på motion från Bo Leinerdal (V) 
Öka personaltätheten och skapa bättre förutsättningar för mindre barngrupper i 
Järfällas förskolor, svar på motion från Mikael Metso (S) och Eva Ullberg (S) 
Anslut Järfälla till Stockholms lånecykelsystem, sva r på motion från Mikael Jämtsved 
(MP) 

Justerandes sign I I Utdragsbestyrkande 
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§148 
§149 

§150 

§151 

§152 

§153 
§154 
§155 

Lös upp det interreligiösa rådet, svar på motion från Mikael Jämtsved (MP) 
Starta en konsthall för samtidskonst, svar på motion från Patric Andersson (MP) 
Trygg cykelförvaring för trygga Järfällacyklister, svar på motion från Mikael Jämtsved 
(MP) 
Väg mellan Viksjö och Lövstavägen, svar på motion från Torbjörn Jönsson m.fl . (SD) 
Införande av äretiteln Borgmästare, svar på motion från Torbjörn Jönsson (5D) och 
Wilhelm Eriksson (SD) 
Återvändarcenter i Järfälla, svar på motion från Torbjörn Jönsson m.fl. (5D) 
Skrivelser för kännedom 
Tillsätt en kommunal coronautredning - initiativ från Eva Ullberg m.fl . (5) 

Justerandes sign J J Utdragsbestyrkande 
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§120 

Justering 

Beslut 

• SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sa 111 a ~~ 

2020-09-07 

1. Lennart Nilsson (KD) och Bengt Ha1ju (S) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 

protokoll torsdagen den I 0 september 2020, kl. 15.00 på sekreterarens tjänsterum. 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att Lennait Nilsson (KD) och Bengt Haiju (S) utses att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll torsdagen den 10 september 2020, kl. 15 .00 på sekreterarens 

tjänsterum. 

Justerandes sign j I Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

§121 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sa I I I B 1Jä:.12sda;J 

2020-09-07 

1. Föredragningslistan fastställs med tillägg att initiativ angående Tillsätt en kommunal Corona
utredning läggs till sist på dagordningen. 

Kommunstyrelsens behandling 
Lämnade förslag 

Emma Feldman (M) yrkar att föredragningslistan faställs med tillägg av initiativ angående Tillsätt en 

kommunal Corona-utredning sist på dagordningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att föredragningslistan fastställs med tillägg att initiativ angående Tillsätt en 

kommunal Corona-utredning läggs till sist på dagordningen. 

I Utdragsbestyrkande 
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l<ommunstyrelsen 

§ 122 
Delegeringsbeslut 
Dnr Kst 2020/3 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sa 1110 ~~ 

2020-09-07 

1. Förteckningen noteras med godkännande till protokollet. 

Handlingar 

I. Förteckning över delegeringsbeslut till kommunstyrelsen 2020-09-07 

Kommunstyrelsens behandling 
Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att förteckningen med godkännande noteras till protokollet. 

Justerandes sign j j Utdragsbestyrkande 
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§ 123 
Detaljplan för del av Höstvägen och Backvägen, fastigheterna 
Jakobsberg 24:1 och 24:10, beslut om antagande 
Dnr Kst 2019/210 

Beslut 

I. Detaljplan för del av Höstvägen och Backvägen, fastigheterna Jakobsberg 24: I och 24: I 0, antas. 

Ärendet i korthet 
Syftet med detaljplanen är att upphäva tomtindelningen och möjliggöra avstyckning av två fastigheter 

samt att möjliggöra för totalt två nya enbostadshus. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 

detaljplan för del av Höstvägen och Backvägen antas. 

Handlingar 

I. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-09 
2. Plankarta inför antagande av detaljplan för del av Höstvägen och Backvägen, 

fastigheterna Jakobsberg 24: I och 24: I 0 
3. Planbeskrivning inför antagande av detaljplan för del av Höstvägen och Backvägen, 

fastigheterna Jakobsberg 24: I och 24: I 0 
4. Granskningsutlåtande inför antagande av detaljplan för Höstvägen och Backvägen, 

fastigheterna Jakobsberg 24: 1 och 24: I 0 

Reservation 
Bo Leinerdal (V) anmäler en gemensam skriftlig reservation från S, V och MP gällande sitt 

tilläggsyrkande, bilaga I. 

Särskilt yttrande 
Emma Feldman (M) anmäler ett gemensamt särskilt yttrande från M, L, KO och C, bilaga 2. 

Kommunstyrelsens behandling 
Lämnade förslag 

Emma Feldman (M) yrkar, med instämmande av Björn Lindgren (SO) och Eva Ullberg (S), bifall till 

kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Eva Ullberg (S) yrkar bifall till tilläggsförslag att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 

att säkerställa befintliga dagvattenbrunnars kapacitet i lågpunkter utanför planområdet. 

Emma Feldman (M) yrkar avslag på S, V och MP:s tilläggsförslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens 
förslag. 

Justerandes sign I I Utdragsbestyrkande 
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l<ommunstyrelsen 2020-09-07 

Ordföranden ställer bifall mot avslag på S, V och MP:s tilläggsförslag och konstaterar att 

tilläggsförslaget avslås. 

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 

Tekniska nämnden 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Justerandes sign I I Utdragsbestyrkande 
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 2
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