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Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 6tr 
Bygglovsavdelningen Postadress: 177 80  JÄRFÄLLA 
Telefon växel: 08-580 285 00 E-post: miljo.och.bygglovsnamnden@jarfalla.se Webbplats: 
www.jarfalla.se 
Fax: 08-580 195 09 Organisationsnummer: 212000-0043

Yttrande till mark- och miljödomstolen över aktbilaga 2 och 3 i 
mål nr P 8600-19 MMD 

Ärendet avser: Nybyggnad av flerbostadshus 

Fastighet: Jakobsberg 11:21 och 11:23 

Miljö- och bygglovsnämndens inställning 

Miljö- och bygglovsnämnden (nämnden) vill framföra följande gällande innehållet i 

aktbilaga 2 och 3:  

I aktbilaga 2 anges att  är ägare till fastigheten Jakobsberg 

2:1949, vilket får antas vara ett skrivfel. 

Att  som juridisk person är fastighetsägare till både 

 är känt sedan tidigare av Miljö- och 

bygglovsnämnden. 

Miljö- och bygglovsnämnden har skickat meddelande om beslutet om bygglov till de som 

berörs av beslutet, däribland , i enlighet med 9 kap. 41 b § 

Plan- och bygglagen, PBL.  

Bakgrund 

Miljö- och bygglovsnämnden (MBN) beviljade planenligt bygglov för nybyggnad av 

flerbostadshus 2019-08-26 §2 inom aktuella fastigheter.  

Då åtgärden bedöms vara planenlig sker ingen underrättelse enligt 9 kap. 25 § PBL under 

handläggningen. 

Meddelande om bygglovsbeslut § 2 skickades 2019-08-27 med brev till 

 och övriga ägare till de fastigheter som gränsar till de fastigheter som lovet 

avsåg. Brev skickades även till ägare av de fastigheter som skiljs åt från fastigheterna 

Jakobsberg 11:21 och 11:23 endast av en väg eller gata.    

Kungörelse om lovbeslutet skedde 2019-08-29 i Post- och Inrikes tidningar. 

 överklagade nämndens beslut 2019-09-10, vilket vid 

rättidsprövningen ansågs vara inom rätt tid. 

Länsstyrelsen avvisade 2019-11-11 överklagandet med skälet att 

 i egenskap av fastighetsägare till  saknade klagorätt. 
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 har därefter i egenskap av ägare till både  

och  överklagat Länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen, 

som har underrättat Miljö- och bygglovsnämnden om tillfälle att yttra sig över innehållet i 

aktbilaga 2 och 3 i det aktuella målet. 

 
Bedömning 

Sammanfattningsvis är nämndens inställning att  är juridisk ägare till 

fastighet  som gränsar till den ena av fastigheterna (Jakobsberg 11:23) 

som lovet avser. Därav meddelades  lovbeslutet i brev som expedierades 

2019-08-27. Brevet sändes till den adress som är angiven i fastighetsregistret för fastighet 
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