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Telefon
0470-560 100 

TelefaxPostadress
Box 81 
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08:00-16:00 

Laga kraft
Dom, 2023-01-10

Avgörandet beträffande Lessebo kommun (KN0761) har vunnit laga kraft 2023-01-

31.

 

Avgörandet beträffande Ola Nygren har vunnit laga kraft 2023-01-31.

 

Avgörandet beträffande Sandra Nygren har vunnit laga kraft 2023-01-31.

 

Avgörandet beträffande Lina Oskarsson har vunnit laga kraft 2023-01-31.
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VÄXJÖ TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2023-01-10 
meddelad i 
Växjö 

Mål nr P 5073-22 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 661228 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 81 
351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-560 100   måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: mmd.vaxjo@dom.se 

www.domstol.se/vaxjo-tingsratt 

 

PARTER 
 
Klagande 
1. Ola Nygren 
Morkullevägen 18 
365 42 Hovmantorp 
  
2. Sandra Nygren 
Morkullevägen 18 
365 42 Hovmantorp 
  
3. Lina Oskarsson 
Morkullevägen 24 
365 42 Hovmantorp 
  
Motpart 
Lessebo kommun  
365 31 Lessebo 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Lessebo kommuns beslut den 13 september 2022, § 187, dnr KS2021/271, 
se bilaga 1 
 
SAKEN 
Detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Morkullevägen), Lessebo kommun 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.  

 

_____________ 
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BAKGRUND 

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun (kommunen) beslutade den 13 september 

2022, § 187, att anta detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Morkullevägen). Syftet 

med detaljplanen är fortsätta utvecklingen av Hovmantorps tätort samt möjliggöra 

bildandet av 13 nya villatomter för småhus anpassade till terrängen och omgiv-

ningen. 

 

Kommunens beslut har nu överklagats av Sandra Nygren, Ola Nygren och Lina 

Oskarsson till mark- och miljödomstolen.  

 

YRKANDEN M.M. 

Lina Oskarsson har yrkat att mark- och miljödomstolen upphäver kommunens be-

slut att anta detaljplan. Till stöd för sitt överklagande har hon anfört huvudsakligen 

följande.  

 

Hon önskar att kommunen ser över andra områden för vidareutveckling av Hov-

mantorp. Området som nu är tänkt att bebyggas ligger i direkt anslutning till hennes 

tomt och utgörs för närvarande av ett skogsområde med rikt djurliv. Att få bo i an-

slutning till ett sådant område ger en känsla av frihet och lugn och var en av anled-

ningarna till att hon köpte huset en gång i tiden. Tanken på att området ska för-

svinna och bebyggas med nya moderna villor intill hennes gamla 70-tals hus är inte 

estetiskt tilltalande. Hennes utsikt kommer att förstöras och hennes fastighet kan 

komma att minska i värde. 

 

Ola Nygren och Sandra Nygren har yrkat att mark- och miljödomstolen upphäver 

kommunens beslut att anta detaljplan. Till stöd för sitt överklagande har de anfört 

huvudsakligen följande.  

 

När de flyttade till området valde de att flytta närmre naturen. Skogen runt Morkul-

leväven används av många boende i Hovmantorp och i skogen finns stigar som bl.a. 

leder ner till en grillplats vid Hacksjön och Abakuse. I skogen finns även ett elljus-

spår och ett nybyggt utegym. Om detaljplanen går i lås försvinner en mycket upp-

skattad skog för många som bor i Hovmantorp. De önskar att kommunen inte tar 
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beslut om att skövla ner skogen runt Morkullevägen utan låter den vara precis som 

den är och låter alla människor som använder den få fortsätta att njuta och samla 

fina upplevelser. 

 

DOMSKÄL 

 

Vid överprövning av ett kommunalt beslut att anta, ändra eller upphäva en detalj- 

plan ska enligt 13 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, domstolen 

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

som klaganden har angett eller som annars framgår av omständigheterna. 

 

Enligt 1 kap. 2 § PBL är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen 

av mark och vatten, det så kallade kommunala planmonopolet. Det är kommunen 

själv som, inom vida ramar, avgör hur marken ska användas inom den egna 

kommunens gränser, och kommunfullmäktige får, enligt 5 kap. 27 § PBL, uppdra åt 

kommunstyrelsen att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller an-

nars av större vikt. 

 

Vid planläggningen ska enligt 2 kap. 1 § PBL både allmänna och enskilda intressen 

beaktas. 

 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska planläggning syfta till att mark- och vattenområden an- 

vänds för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till 

beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från all- 

män synpunkt medför en god hushållning och bestämmelserna i 3-4 kap miljöbal-

ken om hushållning med mark- och vattenområden ska tillämpas. 

 

Enligt 2 kap. 3 § PBL ska planläggning med hänsyn till natur- och kulturvärden, 

miljö- och klimataspekter främja bl.a. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt 

tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, en 

från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla sam- 

hällsgrupper, samt bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
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Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse vid planläggning utformas på ett sätt som är 

lämpligt med hänsyn till bland annat stads- och landskapsbilden, natur- och kultur- 

värdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, skydd mot trafikolyckor 

och andra olyckshändelser samt trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö. 

 

Av 2 kap. 9 § PBL framgår att planläggning av markområden samt lokalisering, 

placering och utformning av byggnadsverk inte får ske så att den avsedda använd- 

ningen eller byggnadsverket kan medföra sådan påverkan på omgivningen som in- 

nebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat 

sätt. 

 

Av 4 kap 36 § PBL framgår att en detaljplan ska vara utformad med skälig 

hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan 

inverka på planens genomförande. 

 

Vidare följer av 11 kap. 10 § PBL att länsstyrelsen ska överpröva en kommuns be-

slut att anta detaljplan bl.a. om beslutet kan antas innebära att riksintresse enligt 3 

eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses eller att en bebyggelse blir olämplig med 

hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller med hänsyn till risken för olyckor, 

översvämning eller erosion. 

 

Mark- och miljödomstolen gör följande bedömning. 

 

Inledningsvis kan mark- och miljödomstolen konstatera att planärendet har hand- 

lagts på ett formellt riktigt sätt och att kommunen har hållit sig inom ramen för sin 

behörighet och handlingsutrymme som ges enligt 5 kap. 27 § PBL.  

 

Domstolen noterar vidare att Länsstyrelsen i Kronobergs län den 14 september 

2022, dnr 404-5004-2022, har beslutat att enligt 11 kap. 10 § PBL inte överpröva 

kommunens beslut att anta nu aktuell detaljplan. Detta innebär bland annat att 

länsstyrelsen bedömt att detaljplanen tillgodoser riksintressena för hushållning med 

mark- och vatten enligt 3 och 4 kap. miljöbalken samt att bebyggelse inte blir 



  Sid 5 
VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM 

 
P 5073-22 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämning eller erosion. 

 

Klagandena har bl.a. gjort gällande att detaljplanen medför olägenheter i form av 

försämrad utsikt samt att den direkta närheten till närliggande skog försvinner från 

deras fastigheter. Enligt mark- och miljödomstolen kan de åtgärder som tillåts 

genom den i målet aktuella detaljplanen visserligen upplevas som en viss olägenhet 

för klagandena. Däremot kan de inte anses utgöra sådana betydande olägenheter 

som avses i 2 kap. 9 § PBL.  

 

Vad gäller intresseavvägning mellan allmänna och enskilda intressen i övrigt, anser 

mark- och miljödomstolen att kommunen gjort en korrekt avvägning samt att de 

inte gått utöver sina befogenheter i 1 kap. 2 § PBL.  

 

Några skäl att upphäva kommunens beslut har enligt mark- och miljödomstolen där-

med inte framkommit. Vad klagandena har anfört utgör således inte skäl för mark- 

och miljödomstolen att upphäva beslutet att anta detaljplanen. Överklagandena ska 

därför avslås. 

 

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

Överklagande senast den 31 januari 2023.  

 

 

Annika Wahlfried Wikingsson  Erik Almquist 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Annika Wahlfried Wikingsson, ord-

förande, och tekniska rådet Erik Almquist. Föredragande har varit beredningsjuris-

ten Johanna Nilsson.  



Lessebo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-13 

§ 187 Dnr 2021/271-4.2.2 SBN 2021/134-4.2.2 

2022.1524 

Antagande av detaljplan för d e/03Y09-13 

Hovmantorp 5:1 (Morkullevä en), 
Hovmantorp 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för del av Hovmantorp 
5:1 (Morkullevägen). 

Ärendebeskrivning 
Lessebo kommun växer och behovet av fler bostäder i kommunen 
ökar i takt med den pågående samhällsomvandlingen och kommunen 
har fortsatt många i tomtkön. Syftet med planläggningen är därför att 
fortsätta utvecklingen av Hovmantorps tätort genom att möjliggöra 
bildandet av 13 stycken nya villatomter för småhus som är anpassade 
till terrängen och omgivningen. 

Planområdet är beläget i den östra delen av Hovmantorps samhälle. 
Planområdet angränsar i väster till Morkullevägen och Kullagatan 
samt befintlig villabebyggelse. Området är beläget cirka 250 meter 
från Kust- till kustbanans spårområde. I övrigt omges området av 
skogsmark. Planområdets areal är cirka 2,5 hektar. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan-
och bygglagen (PBL). PBL 5 kap. 27-32 §§ "Antagande av en 
detaljplan". 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-08-30 § 168 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-08-22 § 77 
Tjänsteskrivelse 2022-07-06 
Planbeskrivning 2022-06-20 
Plankarta 2022-06-20 
Granskningsredogörelse 2022-06-20 

Beslutsexpediering 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Länsstyrelsen 
Lantmäteriet 
Trafikverket 
EON 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

VÄXJÖ TINGSRÄTT 
3:1 
 
INKOM: 2022-10-10 
MÅLNR: P 5073-22 
AKTBIL: 3
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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

http://www.domstol.se/

