
NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

UNDERRÄTTELSE Aktbilaga 5 
2019-12-12 

IMålm 
P 8600-19 Avdelning 4 
Anges vid kontakt med domstolen 

Miljö- och bygglovsnämnden i 
Järfälla kommun 
177 80 Järfälla 

./. Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla 
kommun 
angående bygglov inom fastigheterna Järfälla Jakobsberg 11:21 och 11:23 

Ni får tillfälle att yttra er över innehållet i bifogade handlingar, aktbilaga 2-3. 

Ert yttrande ska vara skriftligt och ha kommit in till mark- och miljödomstolen senast den 
27 december 2019. Domstolen tar gärna emot inlagor som inte är alltför omfattande via e
post i pdf-format. Om handlingen skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på 
annat sätt. I yttrandet ska domstolens målnummer P 8600-19 anges. 

Om ni inte svarar kan målet ändå komma att avgöras. 

Om ni har frågor i målet kan ni kontakta domstolen. 

Jenny Sundin 
Telefon 08-561 656 40 

Dok.Id 619493 
Postadress 

Box69 
131 07 Nacka 

Besöksadress 

Sicklastråket 1 

Telefon 

08-561 656 40 

Telefax 

E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se 
www .nackatingsratt. domstol. se 

Expeditionstid 

måndag-fredag 
08:00-16:30 



Din granne har fått Bygglov 

Miljö- och bygglovsnämnden 
Besluts nummer Sammanträdesdatum 
§ 2 2019-08-26 

 

 
 

Det här brevet skickas till dig eftersom din fastighet gränsar till den fastighet som lovet 
avser. 

Ärendeinformation: 

Bygglov har beviljats 2019-08-26, för Nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten 
JAKOBSBERG 11 :23JAKOBSBERG 11 :21 

Handlingarna finns tillgängliga på Bygg- och miljöförvaltningen, Järfälla kommun. 
Kontakta Servicecenter så hjälper de dig, kontakt@jarfalla.se. 

Hur du överklagar 
Om du anser att beslutet är fel kan du överklaga det hos Länsstyrelsen. 

I skrivelsen ska du ange: 
ärendets diarienummer 

- vad du anser är fel och varför 
ditt namn och din fullständiga adress 

- telefonnummer 

Överklagan ska vara skriftlig, undertecknad och skickas till bygglov@jarfalla.se eller: 

Miljö- och bygglovsnämnden 
B ygglovenheten 
177 80 Järfälla 

Miljö- och bygglovsnämnden måste ha fått din överklagan inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. 

Miljö- och bygglovsnämnden 
B ygglovenheten 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Bygglovenheten 

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 6tr 
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA 

1 (1) 

Telefon växel: 08-580 285 00 
Fax: 08-580 195 09 

E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.seWebbplats:www.jarfalla.se 
Organisationsnummer: 212000-0043 




