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07.

 

Avgörandet beträffande Eva Nilsson har vunnit laga kraft 2022-06-07.
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VÄXJÖ TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2022-05-17 
meddelad i 
Växjö 

Mål nr P 6567-21 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 632306 
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. Susanne Ericsson 
Gamla Kyrkvägen 1 
365 43 Kosta 
  
2. Eva Nilsson 
Gamla Kyrkvägen 2 
365 43 Kosta 
  
Motpart 
Lessebo kommun 
365 31 Lessebo 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Lessebo kommun, Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30, § 256, i ärende nr 
2020/330-4.3.2, se bilaga 1 
 
SAKEN 
Detaljplan för Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16, Lessebo kommun 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

 

_____________ 
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BAKGRUND 

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun beslutade den 30 november 2021, § 256, att 

anta detaljplan för Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16 i Lessebo kommun. Planens 

syfte är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge turistverksamhet inom 

nuvarande område för verksamheten på Ekeberga 1:16 och 1:2 samt för ett område 

norr om befintlig verksamhet på Kosta 2:117. 

 

Beslutet har överklagats av Susanne Ericsson och Eva Nilsson till mark- och 

miljödomstolen.  

 

YRKANDEN M.M. 

Susanne Ericsson har yrkat, som det får uppfattas, att mark- och miljödomstolen 

ska upphäva kommunstyrelsens beslut att anta den aktuella detaljplanen.  

 

Hon har som skäl för överklagandet anfört följande.  

Hon bor på fastigheten Ekeberga 1:10 och hon är totalt emot all den planerade 

bebyggelsen på fastigheterna Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16. Hon har bosatt sig 

här för det är ett lugnt område och att det finns skog anslutande till hennes fastighet. 

Det här kommer att öka trafiken i området samt även innebära ökat buller/ljudnivåer 

samt ökad rörelse av människor i hennes direkta närhet. Det finns enligt henne två 

alternativ om detaljplanen godkänns, antingen att kommunen köper hennes fastighet 

för 2 500 000 kronor, eller att det byggs ett ordentligt 10 meter högt bullerplank 

från Stora vägen och ner till slutet av hennes tomt och vidare bort till grannens 

tomtgräns och därefter upp till Stora vägen. 

 

Eva Nilsson har yrkat, som det får uppfattas, att mark- och miljödomstolen ska 

upphäva kommunstyrelsens beslut att anta den aktuella detaljplanen. 

 

Hon har som skäl för överklagandet anfört följande. 

Hon bor på fastigheten Ekeberga 2:1 och hon är totalt emot all den planerade 

bebyggelsen på fastigheterna Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16. Hon har bosatt sig 

här för det är ett lugnt område och att det finns skog anslutande till hennes fastighet. 
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Det här kommer att öka trafiken i området samt även innebära ökat buller/ljudnivåer 

samt ökad rörelse av människor i hennes direkta närhet. Hon har behov av att det är 

lugnt och fridfullt där hon bor på grund av den sjukdom hon har. Det finns enligt 

henne två alternativ om detaljplanen godkänns, antingen att kommunen köper 

hennes fastighet för 2 500 000 kronor, eller att det byggs ett ordentligt 10 meter 

högt bullerplank från Stora vägen och ner till slutet av hennes tomt och vidare bort 

till grannens tomtgräns och därefter upp till Stora vägen. 

 

DOMSKÄL 

Mark- och miljödomstolens prövning i målet gäller den antagna detaljplanen. Vad 

klagandena anfört om att kommunen ska lösa in deras fastigheter alternativt sätta 

upp ett bullerplank mot deras fastigheter kan inte prövas i målet.   

 

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 1 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) är det en kommunal 

angelägenhet att planlägga användningen av mark- och vatten. 

 

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen vid 

prövningen av frågor enligt denna lag.  

 

Av 2 kap. 2 § PBL följer att planläggning enligt denna lag ska syfta till att mark- 

och vattenområden används 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 allmän synpunkt medför en god hushållning. 

Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 

1 - 8 §§ miljöbalken ska tillämpas.  

 

Vidare följer av 2 kap. 3 § PBL att planläggning enligt denna lag med hänsyn till 

natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och 

regionala förhållanden, ska främja 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 
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samhällsgrupper, en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och 

råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt, en god ekonomisk tillväxt och en 

effektiv konkurrens och bostadsbebyggelse och utveckling av bostadsbeståndet.  

 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska vid planläggning bebyggelse och byggnadsverk utformas 

och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. 

stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en 

god helhetsverkan, skydd mot trafikolyckor och andra olyckshändelser, 

möjligheterna att hantera avfall, trafikförsörjning och behovet av god trafikmiljö. 

Vidare ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 

och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras 

varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.  

 

Enligt 2 kap. 6 a § PBL ska bostadsbyggnader vid planläggning lokaliseras till mark 

som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet 

för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller, och utformas och placera på den 

avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att 

förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller. Med 

olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller 

hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig. 

 

Enligt 2 kap. 9 § PBL får planläggning av mark- och vattenområde samt 

lokalisering, placering och utformning av bl.a. byggnadsverk inte ske så att den 

avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på 

grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och 

säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.  

 

Prövningsramen 

Av 13 kap. 17 § PBL framgår att den myndighet som prövar ett överklagande av ett 

beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan endast ska pröva om det 

överklagade beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som klaganden har 
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angett eller som framgår av omständigheterna. Om myndigheten vid prövningen 

finner att beslutet strider mot en rättsregel ska beslutet upphävas i sin helhet. Annars 

ska beslutet fastställas i sin helhet. Beslutet ska inte upphävas om det är uppenbart 

att felet saknar betydelse för avgörandet. Om kommunen medgett det får dock 

beslutet upphävas i en viss del eller ändras på annat sätt. Mark- och miljödomstolen 

kan således inte på eget initiativ eller på uppmaning av klaganden ändra den 

antagna detaljplanen.  

 

Mark- och miljödomstolens överprövning innebär i första hand en kontroll av att 

kommunens beslut ryms inom det handlingsutrymme som kommunen har enligt 

bestämmelserna i PBL och de krav som ställs på beslutsunderlag och 

beredningsförfarande. Om kommunens beslut ryms inom detta handlingsutrymme 

kommer de avvägningar som en kommun gjort mellan olika samhällsintressen inte 

bli föremål för överprövning (se t.ex. prop. 2009/10:215 s. 88 f samt MÖD 2014:12 

och MÖD 2017:15). 

 

Som angivits ovan är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av 

mark- och vatten, det s.k. kommunala planmonopolet. Det innebär att under 

förutsättning att planläggningen i handläggning och innehåll följer gällande 

lagstiftning är det kommunen som har beslutanderätten över vad och hur det ska 

planlägga inom den egen kommunen. Stor vikt ska därför tillmätas de 

lämplighetsbedömningar som görs av kommunen. Domstolen är därför förhindrad 

att pröva sådant som inte ingår i det ursprungliga beslutet och kan t.ex. inte ta 

ställning till alternativa förslag till markanvändning som inte ingår i beslutet om den 

antagna detaljplanen.  

 

Enligt 11 kap. 10 § PBL ska länsstyrelsen, efter att kommunen beslutat att anta en 

detaljplan, besluta om de ska överpröva beslutet eller inte.  

 

Länsstyrelsen i Kronobergs län (länsstyrelsen) har i beslut den 6 december 2021 

beslutat att inte överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen. Att länsstyrelsen 

bedömt planen som godtagbar i en fråga som länsstyrelsen ska bevaka som regional 
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planmyndighet innebär i många fall att det inte finns skäl för den överprövande 

myndigheten eller domstolen att frångå den bedömningen. Det finns dock inte något 

som hindrar att den överprövande myndigheten gör en annan bedömning, t.ex. om 

underlaget är bristfälligt (jfr. MÖD 2014:12).  

 

Mark- och miljödomstolens bedömning i sak 

De klagande har främst haft invändningar mot att ett genomförande av detaljplanen 

innebär att den skog som idag finns i området kommer att tas ner och att den 

planerade verksamheten kommer att innebära ökad trafik med olägenheter i form av 

buller och ljudstörningar.  

 

Av planbeskrivningen framgår att ett genomförande av detaljplanen medför att 

befintlig vegetation på fastigheterna Kosta 2:117 och Ekeberga 1:16 till viss del 

måste tas ner för att ge utrymmer för en utvidgning av befintlig verksamhet. Längs 

med de befintliga bostadsfastigheterna lämnas 15 – 25 meter breda zoner med så 

kallad prickmark, mark som inte får förses med byggnad. Därmed skapas ett visst 

respektavstånd mellan befintlig bebyggelse och eventuellt ny bebyggelse.  

 

Det planeras ingen ny infart till området. Den huvudsakliga infarten till Kosta 

Lodge kommer även fortsättningsvis att vara befintlig väg mellan hotellet och 

församlingshemmet, söder om klagandenas respektive fastigheter. Ett 

genomförande av planförslaget bedöms kunna medföra en ökning av trafiken med 

ca 100 fordonsrörelser/dygn under högsäsongen, fyra veckor i juli månad.  

När det gäller buller från idrottsanläggningar inom planområdet framgår det av 

planbeskrivningen att detaljplanens intentioner är att dessa ska utformas och 

placeras så att risk för störningar av grannar minimeras.  

 

Ett genomförande av detaljplanen kommer innebära att landskapsbilden närmaste 

de klagandes fastigheter delvis kommer att förändras jämfört med som det är idag. 

Vidare kommer trafiken i området att öka något, främst under sommartid och den 

planerade verksamheten inom planområdet, fullt utbyggd, kan innebära störningar 

för omgivningen. Enligt mark- och miljödomstolen kommer dock de eventuella 
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olägenheter för klagandena som ett genomförande av detaljplanen innebär inte att 

vara så stora att det utgör skäl för att upphäva detaljplanen. Deras överklagande ska 

därför avslås. 

 

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

Överklagande senast den 7 juni 2022.  

 

 

Bengt Johansson  Lars Fransson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit f.d. rådmannen Bengt Johansson, ordförande, 

och tekniska rådet Lars Fransson. Föredragande har varit beredningsjuristen Linnea 

Victorsson.  



ö Lessebo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-11-30 

§ 256 Dnr 2020/330-4.3.2  SBN 2021/9-4.2.2 

2021.1944 

Antagande av detaljplan för Ko 
och Ekeberga 1:16 (Kosta Lodg 

vg21167 
e) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för Kosta 2:117 och 
Ekeberga 1:16, Kosta Lodge. 

Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Kosta samhälle. 
Planområdet är cirka 15 hektar stort och angränsar till Stora vägen, 
naturmark samt befintlig bebyggelse. Väg 838 går genormf:Å Y,J TINGSRÄTi 
planområdets södra del. Mark- rh rnitjdomstolen 

Lagstöd I n k 2021 -12 -  2 9 
PBL 5 kap. 27-32 §§ "Antagande av en detaljplan". 

Akt:  P&SC.7-- ( 

Detaljplanens syfte Alägil:  3 rot 4 

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge 
turistverksamhet inom nuvarande område för verksamheten på 
fastigheten Ekeberga 1:16 och 1:2 samt för ett område norr om 
befintlig verksamhet på fastigheten Kosta 2:117. Planens syfte är att 
möjliggöra en utveckling av Kosta Lodge turistverksamhet inom 
nuvarande område för verksamheten på fastigheten Ekeberga 1:16 
och 1:2 samt för ett område norr om befintlig verksamhet på 
fastigheten Kosta 2:117. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-11-08 att skicka vidare 
detaljplanen för antagande. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-11-16 § 191 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-11-08 § 127 
Planbeskrivning 2021-10-15 
Plankarta 2021-10-15 
Granskningsutlåtande 2021-11-01 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2021-04-13 
Tjänsteskrivelse 2021-10-22 
Dagvattenutredning 2021-08-27 

Beslutsexpediering 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Länsstyrelsen 
Lantmäteriet 
Trafikverket 
EON 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

VÄXJÖ TINGSRÄTT 
4:8 
 
INKOM: 2021-12-29 
MÅLNR: P 6567-21 
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. 
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