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Laga kraft
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Mål nr: P 2852-19

Postadress
Box 81
351 03 Växjö

Besöksadress
Kungsgatan 8

Telefon
0470-560 100
E-post: mmd.vaxjo@dom.se
www.domstol.se/vaxjo-tingsratt

Telefax Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

Avgörandet beträffande Båstads kommun (KN1278) har vunnit laga kraft 2020-07-
21.

Avgörandet beträffande Bo Norrman har vunnit laga kraft 2020-07-21.

Avgörandet beträffande Birgitta Norrman Winbergh har vunnit laga kraft 2020-07-
21.

Avgörandet beträffande Torekov by AB har vunnit laga kraft 2020-07-21.
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VÄXJÖ TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2020-04-07 
meddelad i 
Växjö 

Mål nr P 2852-19 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 523350 
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. Birgitta Norrman Winbergh  
Grönviksvägen 115 
167 76 Bromma 
  
2. Bo Norrman 
Samma adress 
  
3. Torekov By AB 
c/o Jan Toremalm  
Wullfs gata 10  
269 77 Torekov 
  
Motpart 
Båstads kommun 
269 80 Båstad 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Båstads kommuns beslut 2019-05-08 i ärende nr KS 001447/2012-315, se bilaga 1 
 
SAKEN 
Överklagan av beslut att anta detaljplan för fastigheten Sunnan 10, Båstads 
kommun 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

_____________ 
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BAKGRUND 

Genom beslut den 8 maj 2019, KS § 97, antog kommunstyrelsen i Båstads kommun 

detaljplan för Sunnan 10 m.fl. i Torekov. Syftet med detaljplanen är att skapa 

förutsättningar för fler helårsboenden i Torekov genom att utveckla Torekovs 

centrum med torgbildningar och handelsstråk samt byggnation av enbostads- och 

flerbostadshus. 

 

Beslutet att anta detaljplanen har överklagats av Birgitta Norrman Winbergh, Bo 

Norrman och Torekov By AB. 

 

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade den 28 maj 2019 att inte överpröva planen. 

 

YRKANDEN M.M. 

Birgitta Norrman Winbergh och Bo Normann får anses ha yrkat att 

detaljplanebeslutet ska upphävas. De har anfört bland annat följande. 

Husen mot Litorinavägen får full insyn i deras trädgård och dessutom kommer de 

att bli störda av en kraftigt utökad trafik. Området kan utnyttjas på ett mycket bättre 

sätt, till exempel som parkområde med lekpark och boulebanor. Det finns få 

arbetstillfällen i Torekov, vilket gör att det blir långa resor till arbeten med stor 

klimatpåverkan. 

 

Torekov By AB får anses ha yrkat att detaljplanebeslutet ska upphävas och har 

anfört bland annat följande. 

Sunnan-området har getts en utformning som är helt artfrämmande för Torekov. 

Arbetsprocessen att ta fram planen har brustit i såväl form som innehåll. Arbetet har 

hastats fram utan lyhördhet till och förankring bland kommunens medborgare 

(bosatta i Torekov), säsongsboende fastighetsägare, näringsidkare eller byns 

föreningar. Det finns stora skillnader mellan den plan som förelåg inför samrådet 

och den omgjorda planen som följde därefter. Det finns även vissa viktiga 

skillnader mellan den sistnämnda planen och den som nu antagits, i vilken man 

delar upp genomförandet i två etapper. Förändringarna har inte gjorts till föremål 

för något slag av öppna samråd med boende och näringsidkare i Torekov. Någon 
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samlad miljökonsekvensbeskrivning har inte genomförts. Ny översiktsplan för 

Torekov har nyligen inletts. Beträffande den nu gällande fördjupade översiktsplanen 

för Torekov så angavs följande riktlinjer som planeringsmål för historiskt 

intressanta miljöer: 

a. Småskalig bebyggelse i och i anslutning till befintliga tätorter 

b. Traktens historia ska prägla områden och enskilda byggnader 

c. Respekt för platsen och sambandet 

d. Tillföra värden till omgivande byggnadstradition 

e. Bygg med måttlig skala och volymer 

f. Hög arkitektonisk kvalitet på ny bebyggelse.  

Detaljplanen motsvarar inte punkterna a – e. Huruvida den arkitektoniska kvaliteten 

kommer att kunna bedömas som hög är svårt att ha en uppfattning om. I 

översiktsplanen sägs att ”tillkommande bebyggelse närmast Torekov (ska) ges en 

skala som anknyter till traditionen”. Detaljplanen bryter mot denna inriktning. 

Sunnan-området och dess bebyggelse ligger i närmast direkt anslutning till den 

”värdefulla miljön” då områdets gräns vid Litorinavägen endast är belägen något 

hundratal meter från byns gamla ”kärna” som kan sägas ha sin gräns vid Storgatans 

ände. Rent visuellt kommer boenden och besökande att mötas av extrema kontraster 

i bebyggelsen, bara man svänger runt ett hörn. Den 90-tals- och 00-talsbebyggelse 

som omgärdar Sunnanområdet har anpassats till den småskaliga traditionen. Det är 

en- eller tvåvåningshus, vars taknock inte får överskrida 7,5 meter. För det nya 

orådet kommer att tillåtas en totalhöjd motsvarande en hel våningshöjd (med en 

takvinkel på minst 30 grader). Den angivna uppgiften om antal våningsplan för 

planerade radhus är därför vilseledande. Enligt länsstyrelsens kulturmiljöprogram är 

Torekov en del av kommunens ”särskilt värdefulla kulturmiljöer och 

kulturmiljöstråk” (Per-Albinlinjen). Byns karaktär som fiske- och sjöfartssamhälle 

är angeläget att bevara.  
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DOMSKÄL 

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

enligt 13 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 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. Bestämmelsen ger kommunen möjlighet att inom 

förhållandevisvida ramar avgöra hur marken inom den egna kommunen ska 

disponeras. Det följer av 13 kap. 17 § PBL att den materiella prövningen är 

begränsad; i praktiken stannar prövningen i många fall vid en bedömning av om 

beslutet att anta en detaljplan ligger inom ramen för det handlingsutrymme som de 

materiella reglerna ger kommunen (se MÖD 2013:47 och 2014:12). 

 

Inom ramen för sin tillsyn enligt 11 kap. PBL samt under samråds- och 

granskningsförfarandena enligt 5 kap. 14 och 22 §§ PBL är det i första hand 

länsstyrelsen som bevakar vissa statliga intressen, bland annat om viss bebyggelse 

kan antas bli olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet. Det saknas 

därför i många fall skäl för överprövande myndigheter att frångå länsstyrelsens 

bedömning i dessa avseenden (se MÖD 2014:12). 

 

Genom detaljplanläggning prövas om mark- och vattenområden kan användas för 

ett visst ändamål med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (2 kap. 2 § PBL).  

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

miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden 

främja  

1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 

grönområden och kommunikationsleder, 

2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 

samhällsgrupper, 

3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 

miljöförhållanden i övrigt, 
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4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och 

5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 

 

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt PBL får 

mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är 

lämplig för ändamålet, se 2 kap. 4 § PBL. Vidare framgår av 2 kap. 5 § PBL att 

bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är lämpad för  

ändamålet med hänsyn till   

1. människors hälsa och säkerhet, 

2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp,  

avfallshantering, elektronisk kommunikation samt  

samhällsservice i övrigt, 

4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar  

samt bullerstörningar, och 

5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 

 

Vid planläggning och i ärenden om bygglov ska enligt 2 kap. 6 § PBL 

bostadsbyggnader 

1. lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna 

att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller, och 

2. utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 

hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om 

omgivningsbuller. 

 

Kommunens översiktsplan är inte bindande (3 kap. 3 § PBL) men har vägledande 

betydelse för efterföljande rättsverkande beslut (3 kap. 2 §). Av översiktsplanen ska 

framgå grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och 

vattenområden samt bland annat kommunens syn på hur den byggda miljön ska 

användas, utvecklas och bevaras (3 kap. 5 § PBL). Det framgår av 5 kap. 7 § PBL 

att om en detaljplan avviker från översiktsplanen, så ska kommunen tillämpa ett 

utökat planförfarande. 
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Mark- och miljödomstolens bedömning 

Domstolen konstaterar inledningsvis, att länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva 

planen.  

 

I detta mål har det inte åberopats eller i övrigt kommit fram någon omständighet 

som innebär att detaljplanen kan anses avvika från den översiktsplan som gäller för 

området. Mark- och miljödomstolen anser inte att det i övrigt har kommit fram 

några omständigheter som bör utgöra skäl för att upphäva planen på formell grund.  

 

Som anförts ovan ska domstolen i första hand pröva om beslutet att anta 

detaljplanen ligger inom ramen för det handlingsutrymme som de materiella 

reglerna ger kommunen. I målet tillämpliga regler ger dessutom kommunen ett 

betydande handlingsutrymme.  

 

Klagandena har anfört att den planerade bebyggelsen ur kulturmiljösynpunkt 

avviker väsentligt i förhållande till befintlig bebyggelse, vidare att bebyggelse 

skulle medföra olägenheter till följd av ökad insyn samt trafik. 

 

I dessa delar anser mark- och miljödomstolen inte att Båstads kommuns bedömning 

och avvägning av aktuella intressen skett på ett sådant sätt att den står i strid med 

PBL. Inte heller i övrigt har det förts fram några omständigheter som bör utgöra 

skäl för att upphäva planen. 

 

Sammanfattningsvis anser mark- och miljödomstolen att det som klagandena har 

anfört inte utgör tillräckliga skäl att upphäva detaljplanen. Deras överklaganden ska 

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

Överklagande senast den 28 april 2020.  

 

Anders Bengtsson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit f.d. chefsrådmannen Anders Bengtsson, 

ordförande, och tekniska rådet Mårten Dunér.  
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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/

